Zápis č. 3/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 23.2.2015
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová,, Ing. Ladislav Prener, Petr Jílek, Michal Ivana, Ing.
Milan Vlk

Omluven:

Tomáš Jabůrek, Jan Dušák

Hosté:

pan F. Procházka, pan Loško, paní M. Pomijová, R. Prokopcová

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno pět
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Ing. Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Jednání ohledně vybudování inženýrských sítí dle schválené Územní studie Čakovec v
k.ú. Čakovec
 Zpráva o hospodaření obce za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015
 Hospodaření v lese – změna cen prodeje dřeva z obecního lesa a pozemků pro rok
2015, systém náležité péče pro vlastníky lesa do 50ha, smlouva o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře
 Žádost o souhlas se zřízením nové přípojky a s připojením na vodovodní řád obce
pana Procházky
 Schválení parametrů výzvy pro výběr zhotovitele na rekonstrukci sociálního zařízení
MŠ Čakov v budově OÚ a MŠ Čakov
 Schválení podání žádostí o dotace z vyhlašovaných grantových programů Jihočeského
kraje s termínem do 27.2.2015
 Diskuze a různé
Do programu byly vyškrtnuty následující body jednání:
 Aktualizace OZV 1/2012 o místních poplatcích dle platné legislativy – po konzultaci
s oddělením právního dozoru a metodiky MV ČR v Českých Budějovicích není nutné
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
3.

Jednání ohledně vybudování inženýrských sítí dle schválené Územní studie Čakovec v
k.ú. Čakovec
Dne 23.2.2015 proběhlo od 18 hodin jednání sezvaných vlastníků a zastupitelstva ohledně
vybudování inženýrských sítí dle schválené Územní studie Čakovec v k.ú. Čakovec. Byl
vysvětlen pojem územní studie a diskutovány možné podmínky výstavby v této lokalitě.
Strany se dohodli, že další jednání bude vedeno po vyjasnění vztahů mezi vlastníky pozemků
ke společnému vybudování sítí a jejich potvrzení na základě smluv.

4. Zpráva o hospodaření obce za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015

Starostka informovala zastupitelstvo o výsledku hospodaření obce za rok 2014.
K 31.12.2014 obec hospodařila s přímy ve výši 4.233.632 tis. Kč z toho 3.181.797
byly daňové příjmy, 296.810 nedaňové příjmy a 755.025 příjmy z dotací, výdaje obce
byly k tomuto datu ve výši 3.255.596,- Kč, z toho 2.414.306 byly běžné výdaje,
841.290 byly výdaje kapitálové (investiční). Hospodaření obce tedy skončilo
přebytkem ve výši 978.036,-Kč. K 31.12.2014 obec měla na bankovním účtu
4.217.385,-Kč. Podrobnější analýza hospodaření bude projednána v rámci schvalování

závěrečného účtu obce v termínu dle zákona na některém z příštích zasedání
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Dále zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2015.
Navrhované příjmy činí 4.107.766,- Kč
Navrhované výdaje činí 3.975.356,- Kč
Rozpočet je navrhován jako přebytkový ve výši 132.410,-Kč. Zastupitelstvo ukládá
starostce před schválením provést zveřejnění dle zákona.
Usnesení č. 11/03/2015:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh rozpočtu s navrhovanými příjmy ve výši
4.107.766,- Kč a výdaji ve výši 3.975.356,- Kč a schvaluje jej jako přebytkový ve výši
132.410,-.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Hospodaření v lese – změna cen prodeje dřeva z obecního lesa a pozemků pro rok 2015,
systém náležité péče pro vlastníky lesa do 50ha, smlouva o výkonu funkce odborného
lesního hospodáře
Starostka seznámila zastupitelstvo se návrhem smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře uzavíranou s panem Václavem Cyprem, jako odborným lesním hospodářem, která
je nutná dle ustanovení §37 odst. 3 lesního zákona a je v ní stanovena odměna lesnímu
hospodáři dle vyhlášky MZE č. 423/2011 Sb. .
Usnesení č. 12/03/2015:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výkonu odborného lesního hospodáře v předloženém
znění.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Dále byl zastupitelstvu předložen ke schválení dokument „ Systém náležité péče pro vlastníky
lesa do 50 ha“, který je nutný mít zpracován dle Nařízení EU č.995/2010.
Usnesení č. 13/03/2015:
Zastupitelstvo schvaluje tento dokument v předloženém znění.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Dále byla zastupitelstvu předložen návrh těžby v obecním lese dle hospodářského plánu a byla
vedena rozprava o návrhu zvýšení cen obecního dřeva pro občany přidělovaného dle
pověřeným zastupitelem vedeného pořadníku jak samotěžbě a nebo získané těžbou lesním
hospodářem.
Usnesení č. 14/03/2015:
Zastupitelstvo schvaluje těžbu v obecním lese v lokalitě borového porostu před velkým
jezerem a pak cca 15 – 20 smrků ve smrkovém lese kolem bývalých bunkrů v množství 5080m3.Obě lokality jsou již delší dobu v doporučeném těžebním věku a mezi stromy
navrženými k těžbě již roste nová přírodní, či umělá výsadba. Dále zastupitelstvo rozhodlo, že
lidem bude dle pořadníku nabídnuto vyzdravené dřevo a špice z těžby, a to v množství max.
5m3 na osobu, polovina spodky kmenů, polovina špice. Zastupitelstvo dále schvaluje
následující ceny dřeva s účinností od 23.2.2015:
Samotěžba v lese 150,-Kč/m3, vyzdravené dřevo a špice za 400,-Kč/m3, řezivo samotěžbou za
800Kč/m3, samotěžba mimo lesní pozemek o obvodu kmene nad 61 cm - 150Kč/m3, o
obvodu kmene do 60 cm – 50Kč/m3.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Schválení parametrů výzvy pro výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce sociálního
zařízení MŠ Čakov v budově OÚ a MŠ Čakov“(zakázka malého rozsahu)
Starostka předložila zastupitelstvu znění a parametry výzvy pro podání cenových nabídek pro
výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Čakov v budově OÚ a MŠ
Čakov“a dále byla vedena diskuse o návrzích firem, které by měly být osloveny.
Usnesení č. 15/03/2015:
Zastupitelstvo schvaluje znění a parametry předložené výzvy a pověřuje starostku oslovením
následujících firem k podání cenových nabídek František Petrách, Stavea plus s.r.o. Radek
Chrt, Precis cz. s.r.o..
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Schválení podání žádostí o dotace z vyhlašovaných grantových programů Jihočeského
kraje s termínem do 27.2.2015
Starostka informovala přítomné o možnosti podání žádosti o dotaci z grantového programu
Jihočeského kraje na podporu Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na projekt získání
elektrocentrály za podmínek 70% dotace z krajských prostředků a min. 30% dotace rozpočtu
obce.
Usnesení č. 16/02/2015:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení elektrocentrály do grantového
programu Jihočeského kraje na podporu Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí za výše
uvedených podmínek.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

23:30 hod.

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

Michal Ivana

