Zápis č. 4/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 23. 3. 2015
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová,, Ing. Ladislav Prener, Petr Jílek, Michal Ivana, Ing.
Milan Vlk, Tomáš Jabůrek, Jan Dušák

Omluven:
Hosté:

Mgr. R. Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno sedm
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Bc. Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Zpráva o hospodaření MŠ Čakov za rok 2014.
 Schválení rozpočtu na rok 2015.
 Jednání ohledně vybudování inženýrských sítí dle schválené Územní studie Čakovec v
k.ú. Čakovec – souhlas obce s prodloužením vodovodního řádu a s připojením na
stávající obecní vodovod.
 Projednání studií na možnost zřízení zóny 30 na obecní komunikaci „Ve Vrších“ a na
výhybny na obecní komunikaci na Holubovskou Baštu.
 Žádost paní Jitky Danovičové o odkup obecního pozemku.
 Návrh na uspořádání jarního úklidu obce.
 Diskuse o případné změně parametrů výzvy pro podání veřejných zakázek z důvodu
možnosti navýšení kapacity koupelny a záchodků při rekonstrukci MŠ.
 Návrh předběžného programu a termínů kulturních akcí v obci Čakov na rok 2015.
 Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad.
 Diskuze a různé.
Do programu byly zařazeny následující body jednání:
 Žádost čakovských včelařů o příspěvek na činnost a návrh výsadby ovocných stromů.
 Žádost MŠ Čakov o sponzorský příspěvek
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Zastupitelstvu byla podána ředitelkou MŠ Čakov informace o hospodaření MŠ Čakov za rok
2014 v tomto znění:
 MŠ Čakov hospodařila s náklady ve výši 1.428.556,98 Kč a s výnosy ve výši 1.430.501,30
Kč. Hospodaření MŠ Čakov skončilo tedy za rok 2014 s přebytkem ve výši 1.944,32 Kč.
Stav finančních prostředků MŠ Čakov k 31. 12. 2014 byl ve výši 96.169,92 Kč.
 Starostka pověřila finanční výbor obce pravidelnou kontrolou hospodaření MŠ Čakov.
Kontrola bude provedena do 30. 4. 2015. Zpráva bude podána na nejbližším zastupitelstvu
po 30. 4. 2015.
Usnesení č. 17/04/2015
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a požaduje doplnění rozporu
hospodaření MŠ o příjmově – výdajový pohled na hospodaření MŠ Čakov
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0






Dále ředitelka MŠ Čakov seznámila zastupitelstvo s rozpočtem MŠ Čakov na rok 2015.
Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy a výdaji ve výši 1.056.000,- Kč a počítá s dotací od
obce ve výši 160.000 Kč. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem MŠ Čakov na rok
2015 a rozpočet odsouhlasilo.
Pro rok 2015 zastupitelstvo schvaluje částku 160 000 Kč jako dotaci od zřizovatele na
neinvestiční náklady a příspěvek na žáky. Částku 40 000 Kč převede starostka na účet MŠ
nejpozději do 25. 3. 2015, 40.000 Kč do 31. 5. 2015 a 80.000 Kč k 30. 9. 2015.
Zastupitelstvo bylo dále seznámeno se záměrem MŠ Čakov o požádání o dotaci z min.
školství na pořízení bezpečnostních dveří do vstupní chodby šatny MŠ s videotelefonem a
dálkově ovládaným zámkem. Nutnost instalace výše uvedených dveří je podmíněna
legislativní změnou, která bude platit od r. 2016.
Usnesení č. 18/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet MŠ Čakov dle předloženého návrhu včetně
navržené částky dotace ve výši 160.000,-Kč jako dotaci od zřizovatele na neinvestiční
náklady a uvedenou částka bude převedena z účtu obce dle výše projednaného
návrhu.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Schválení rozpočtu na rok 2015
Po zákonném zveřejnění rozpočtu byly zastupitelstvu předloženy následující drobné opravy
rozpočtu navržené externí účetní obce:
A) oprava chybného označení položky ve výdajích paragraf 3326 Pořízení, zachování a
obnova hodnot míst. kultury položka 5171 na 5021 Ostatní osobní výdaje (chyba v tisku čísla
položky).
B) oprava chybného označení položky ve výdajích paragraf 3635 Územní plánování položka
5169 na 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (chyba v tisku čísla
položky).
C) doplnění již známé částky vratek mezi obcí a jihočeským krajem na paragraf 6402 položku
5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi ve výši 5.767,-Kč. O tuto částku
byly zvýšeny výdaje na 3.981.123,-Kč a byl snížen plánovaný přebytek roku 2015 na
126.643,-Kč.
Usnesení č. 19/04/2015:
Zastupitelstvo schvaluje navržené opravy rozpočtu A), B), C) a schvaluje rozpočet obce
pro rok 2015 v tomto znění: rozpočtové příjmy ve výši 4.107.766,-Kč
rozpočtové výdaje ve výši 3.981.123,-Kč
rozpočtový přebytek ve výši 126.643,-Kč
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Jednání ohledně vybudování inženýrských sítí dle schválené Územní studie Čakovec v
k.ú. Čakovec – souhlas obce s prodloužením vodovodního řádu a s připojením na
stávající obecní vodovod
Starostka předložila zastupitelstvu smlouvu o smlouvě budoucí na prodej stavebních pozemku
paní Pomijové a Prokopcové dvěma zbývajícím majitelům, kteří by se měli podílet na
vybudování inženýrských sítí dle územní studie v Čakovci.
Usnesení č. 20/04/2015:
Zastupitelé se dohodli na podmínkách o možnosti prodloužení vodovodu na základě
předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Marií Pomijovou a Růženou
Prokopcovou jako strana prodávající a manželi Procházkovi a manželé Loškovi jako
strana kupující a podmiňuje souhlas těmito dalšími podmínkami:
1/ připojení vodovodu bude projektováno po obecním pozemku, po obecní cestě.
2/ náklady na prodloužení vodovodu budou zcela v režii žadatele.
3/ vybudování obratiště pro obsluhu místa s ohledem na svoz odpadu, odklízení sněhu
atd. na náklady žadatele. V opačném případě nebude zajištěn svoz odpadu a odklízení
sněhu.
4/ obecní komunikace, ve které povede prodloužení vodovodu, bude uvedena do
původního stavu.
Pro: 5 Proti: 1 /Ladislav Prener/ Zdržel se: 1

6. Projednání studií na možnost zřízení zóny 30 na obecní komunikaci „Ve Vrší“ a na
výhybny na obecní komunikaci na Holubovskou Baštu
a) Studie na možnost zřízení zóny 30 na obecní komunikaci „Ve Vrší“
Starostka představila zastupitelům možné varianty, které by umožňovaly zřízení Zóny 30
na obecní komunikaci „Ve Vrší“.
Usnesení č. 21/04/2015:
Zastupitelstvo studii projednalo a rozhodlo:
S vypracovanou studií se osloví jednotliví obyvatelé lokality „Ve Vrší“ kterých se
vypracovaná studie přímo dotýká a vytvoří se průzkum veřejného mínění. Pokud bude
většina PRO, svolá se veřejná schůze k danému záměru.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 /Prener L. mimo hlasování – odchod 21:00hod./
b) Studie na zřízení vyhýbacích míst na obecní komunikaci na Holubovskou Baštu.
Starostka seznámila zastupitelstvo se zpracovanou studií na vyhýbací místa na obecní
komunikaci na Horní Holubovskou Baštu.
Usnesení č. 22/04/2015:
Zastupitelstvo studii projednalo a rozhodlo:
Dohodou s místními se určí body vybudování výhyben a dále se bude obec zabývat
výkupem pozemků.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 /Prener L. mimo hlasování – odchod 21:00hod./
7. Žádost paní Jitky Danovičové o odkup obecního pozemku parc. č. 922/4, 963/1, 924/25,
924/23, 963/7 v k.ú. Čakovec
Starostka předložila zastupitelstvu žádost o odkup obecních pozemků parc. č. 922/4, 963/1,
924/25, 924/23, 963/7 v k.ú. Čakovec.
Usnesení č. 23/04/2015:
Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo takto:
Zastupitelé rozhodnutí odkládají na příští jednání zastupitelstva a požadují doplnění
informací ohledně zamýšleného využití pozemků.
Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0
8. Návrh na uspořádání jarního úklidu obce
Zastupitelstvo projednalo návrh na uskutečnění jarního úklidu obce, a to v tomto navrženém
termínu: 11. 4. 2015
Usnesení č. 24/04/2015:
Zastupitelstvo schvaluje uskutečnění úklidu obecních komunikací a intravelánu obcí ve
výše uvedeném termínu dobrovolnou formou.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 /Prener L. mimo hlasování – odchod 21:00hod./
9. Diskuse o případné změně parametrů výzvy pro podání veřejných zakázek z důvodu
možnosti navýšení kapacity záchodků při rekonstrukci MŠ
Starostka předložila zastupitelstvu možnost navýšení kapacity záchodků v MŠ Čakov o dva až
tři, a nastínila i možnost rozšíření MŠ případně na dvě třídy, s výhodou získání finančních
prostředků na plat dalšího učitele MŠ ze soukromých finančních darů rodičů dětí, které nemají
TP v Čakově a jeho osadách a obcí, které budou mít s obcí uzavřenu zvláštní dohodu.
Zastupitelstvu byly vysvětleny změny, které by bylo nutné ještě provést, aby k rozšíření
koupelny MŠ mohlo dojít.
Usnesení č. 25/04/2015:
Zastupitelstvo o celém záměru diskutovalo a rozhodlo takto: Kapacita školky zůstane ve
stávajícím stavu, tzn. kapacitní parametry pro podání výzvy veřejných zakázek zůstanou
v původně navrženém rozsahu, z důvodu technických a legislativních.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Návrh předběžného programu a termínů kulturních akcí v obci Čakov na rok 2015
Starostka předložila zastupitelstvu k diskuzi návrhy předběžného programu a termínů
kulturních akcí v obci Čakov na první polovinu roku. Návrhy termínů jsou následující:
29. 3. 2015 klubovna a knihovna v Čakovci – Velikonoční tvoření
10. 4. 2015 budova MŠ a OU v Čakově - Vítání občánků

11. 4. 2015 brigáda na úklid obcí
13. 6. 2015 Dětský den /Pohádkový les/
18. – 19. 7. Čakovská pouť a pouťový nohejbalový turnaj?
26. – 27. 9. Čakovské prkno – divadelní festival
Usnesení č. 26/04/2015:
Zastupitelstvo návrh projednalo a dle výše uvedeného rozpisu schválilo.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 /Prener L. mimo hlasování – odchod 21:00hod./
11. Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad
Starostka informovala přítomné o možném termínu přistavení kontejneru na velkoobjemový
odpad, a to 27., 28., 29. 3.2015. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a pověřuje
starostku nezbytným zveřejněním místně obvyklým způsobem.
12. Žádost čakovských včelařů o příspěvek na činnost a případná možnost výsadby
ovocných stromů spolkem na obecních pozemcích zdarma
Starostka předložila zastupitelstvu žádost včelařského spolku o příspěvek na činnost
v libovolné výši
Usnesení č. 27/04/2015:
Zastupitelstvo žádost projednalo a schvaluje příspěvek ve výši 5000,-Kč nad rámec
schváleného rozpočtu, tento příspěvek bude do rozpočtu zařazen po uzavření smlouvy o
poskytnutí příspěvku a bude zařazen do rozpočtu následnou rozpočtovou změnou.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Projednání žádosti MŠ Čakov o finanční dar na dětský karneval konaný 28.3.2015, ve
výši 2.500,- Kč
Usnesení č. 28/04/2015:
Zastupitelstvo žádost projednalo a schvaluje finanční dar ve výši 2.500,- Kč
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Diskuze /závěr:
Příští zastupitelstvo 13. 4. 2015

Konec:

22:30 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

Michal Ivana

Ing. Milan Vlk
Tomáš Jabůrek

