Zápis č. 6/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 29.4. 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:

Ing. M. Vlk – mimo zasedání od 20:30

Hosté:
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
Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy budovy bývalé fary – etapa I “
 Vyúčtování hospodaření firmy ČEVAK, a.s.
 Vyúčtování elektrické energie od firmy E.ON za odběrná místa v Čakově
 Informace o výsledku podaných žádostí do grantových programů Jihočeského kraje
 Diskuze a různé
Do programu byly zařazeny následující body jednání:
 Návrhy na zastřešení vchodu knihovny a klubovny v Čakovci
 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě o vedení účetnictví firmy Eva Komrsková
 Návrh smlouvy o spolupráci mezi Obcí Čakov a manželi Procházkovými a Loškovými
 Návrh na uspořádání Májového minicyklozávodu pro děti a dospělé
 Návrh na realizaci anonymní ankety spokojenosti rodičů s činností a vybavením MŠ
Čakov.
 Projednání souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla SDH
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Starostka seznámila zastupitelstvo s předloženými nabídkami na stavební práce související
akcí „Stavební úpravy budovy bývalé fary čp. 20 Čakov – Etapa I“. Akce by měla být
realizována na základě poskytnuté dotace Podpora obnovy nemovitých kulturních památek
pod záštitou ORP České Budějovice. Osloveny byly následující firmy ANTICO, Stavební
spol. s r.o., SAHAN CB, s r.o., Pražma, spol. s r.o.. Zastupitelstvu v roli hodnotící komise
byly ve stanoveném termínu předloženy nabídky následujících firem:
1. Pražma spol. s r.o., stavební společnost, Litvínovická 5, 370 01 Č. Budějovice, IČO:
63272326, nabídková cena 429.364,-Kč včetně DPH, záruka 48 měsíců – nesplňuje
zadání trvání minimální záruky, nedostatečné reference, ostatní kritéria splňuje.
2. ANTICO, Stavební spol. s r.o., Lidická 252, 373 07 České Budějovice, IČO: 45022160 nabídková cena 394.802,- Kč včetně DPH, záruka 72 měsíců, ostatní kritéria splňuje.
3. SAHAN CB, s r.o., Skuherského 68, 370 01 České Budějovice, IČO: 25186973 –
nabídková cena 437.624,- Kč včetně DPH a záruka 60 měsíců, ostatní kritéria splňuje.
Usnesení č. 41/06/2015
Zastupitelstvo provedlo výběr zhotovitele v roli hodnotící komise na akci „Stavební úpravy
budovy bývalé fary čp. 20 Čakov – Etapa I“ a dle podmínek a stanovených kritérií vybralo
k realizaci akce firmu ANTICO, Stavební spol. s r.o., Lidická 252, 373 07 České Budějovice,
IČO: 45022160 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí nebo smlouvy o
dílo navrženém zhotovitelem, ve které by měla být zakotvena podmínka, že akce bude
realizována, pouze pokud bude podpora z tohoto dotačního titulu Obci Čakov poskytnuta.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Vyúčtování hospodaření firmy ČEVAK, a.s při provozování vodovodu Obce za rok 2014.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním z provozování veřejného vodovodu za
hospodářský rok 2014.
Zisk-plán
Zisk-skutečnost
Rozdíl
Vodné
23.948 Kč
56.149 Kč
32.201 Kč
Usnesení č. 42/06/2015:

Zastupitelstvo souhlasí s vyúčtováním a vrácený přebytek 32.201 Kč, bude uhrazen
v první polovině roku 2014 na účet obce a bude použit na další opravy vodovodních
šoupat, navržené provozovatelem, aby bylo možné lépe najít úniky vody na vodovodní
síti.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Vyúčtování elektrické energie od firmy E.ON za odběrná místa v Čakově
Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie za odběrná

místa v osadě Čakov za období od 22.1.2014 do 2.2.2015. Spotřeba elektrické energie
se za tato odběrná místa snížila 0,871 MWh z 19,293 MWh v minulém zúčtovacím
období na 18,422 MWh v tomto zúčtovacím období. Obec zaplatila za toto období za
odběrná místa celkem 53.105,29 Kč bez DPH, zatímco v předchozím roce 60.760,- Kč
bez DPH. Rozdíl mezi vybranými zálohami zaplacenými obcí a skutečností byl
vyúčtován na přeplatek 5.263,-Kč, který bude obci vrácen na běžný účet.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
6. Informace o výsledku podaných žádostí do grantových programů Jihočeského kraje
- Čakovské prkno, dotace 20.000,- /70%/.
- Pouť, dotace 20.000,- /70%/.
- Dotace na činnost SDH neschválena.
- Dotace na sport neschválena.
- Dotace POV:
150.000,- Kč na soc. zařízení MŠ Čakov.
Fasáda na klubovně a knihovně v Čakovci neschválena.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
7. Návrhy na zastřešení vchodu knihovny a klubovny v Čakovci
Dále byly zastupitelstvu předloženy návrhy a cenová nabídka na zastřešení vchodu knihovny a
klubovny v Čakovci, jako možnosti schovat se před nepřízní počasí v případě čekáni na
veřejnou autobusovou přepravu, zpracované firmou Vladislav Hála, Žabovřesky 118, Hluboká
nad Vltavou. Byly předloženy dva variantní návrhy:
A) Přístřešek - pult – cena 31.832,-Kč včetně DPH
B) Přístřešek – valba – cena 53.912,7 Kč včetně DPH
Usnesení č. 43/06/2015:
Zastupitelstvo návrhy projednalo a rozhodlo na základě vyjádření obyvatelů Čakovce
realizovat variantu A .
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 /Ing. Vlk – nehlasoval, odchod 20:30hod./
8. Dodatek č. 2/2015 k mandátní smlouvě o vedení účetnictví firmy Eva Komrsková
Starostka seznámila s návrhem dodatku č.5 k mandátní smlouvě č.1101 sepsané dne 30.3.2011
mezi Evou Komrskovou, účetní poradenství, vedení účetnictví, Dr. Bureše 1187/5, 370 05
České Budějovice a Obcí Čakov, který obsahuje navýšení měsíční odměny za vedení účetní
evidence o 500,-Kč/měsíčně z důvodu zvýšení pracnosti a nákladů na účetní evidenci.
Usnesení č. 44/06/2015:
Zastupitelstvo schválilo dodatek č.5 ve znění předloženého návrhu, změna v ustanovení č. 6,
souhlasí s odměnou za práci v rozsahu 18 hodin měsíčně, při původní sazbě Kč 350,- Kč za 1
hodinu práce, plus náhrada přímých výdajů /telefon, vícetisky/ ve výši Kč 150,- měsíčně.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 /Ing. Vlk – nehlasoval, odchod 20:30hod./

9. Návrh smlouvy o spolupráci mezi Obcí Čakov a manželi Procházkovými a Loškovými
Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o spolupráci mezi Obcí Čakov a manželi
Procházkovými a Loškovými.
Usnesení č. 45/06/2015:
Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo takto:
Zastupitelstvo smlouvu projednalo, navrhlo úpravy a pověřuje starostku o projednání úprav
smlouvy s protistranami.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 /Ing. Vlk – nehlasoval, odchod 20:30hod./
10. Návrh na uspořádání Májového minicyklozávodu pro děti a dospělé
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na uspořádání Májového minicyklozávodu pro děti i
dospělé v termínu 16.5.2015 nebo 23.5.2015 v podobném rozsahu jako v minulém roce
v období velikonoc.
Usnesení č. 46/06/2015:
Zastupitelstvo s návrhem souhlasí, a to v termínu 23.5.2015
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 /Ing. Vlk – nehlasoval, odchod 20:30hod./
11. Návrh na realizaci anonymní ankety spokojenosti rodičů s činností a vybavením MŠ
Čakov
Starostka společně s místostarostou předložily zastupitelstvu návrh na realizaci Ankety
spokojenosti rodičů s provozem a vybavením MŠ Čakov pod novým vedením Bc.
Vychytilové. Zastupitelstvu bylo předloženo také znění otázek v této anketě.
Usnesení č. 47/06/2015:
Zastupitelstvo návrh projednalo a schvaluje, ukládá znění ankety ještě projednat s ředitelkou
MŠ a poté zajistit její distribuci všem rodičům a sběr anketních lístků do zapečetěné schránky
v prostorách vstupu OÚ a MŠ po dobu 1 měsíce. Vyhodnocení bude provedeno za přítomnosti
starostky, místostarosty a ředitelky MŠ a o výsledku bude zastupitelstvo informováno ještě
před koncem školního roku.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 /Ing. Vlk – nehlasoval, odchod 20:30hod./
12. Projednání Souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla SDH.
Starostka předložila zastupitelům žádost SDH Čakov o souhlas vlastníka nemovité věci
s umístěním sídla SDH Čakov v hasičské zbrojnici, jejímž je Obec Čakov vlastníkem.
Usnesení č. 48/06/2015:
Zastupitelstvo uděluje SDH souhlas s umístěním sídla SDH Čakov v hasičské zbrojnici Čakov
na adrese: Čakov bez č.p., 37384 – Dubné, parc. č. st.100.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 /Ing. Vlk – nehlasoval, odchod 20:30hod./
Diskuze, závěr:
Návrh na týdenní vyvážení popelnic celoročně.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem a záležitost se bude řešit pro rok 2016.

Příští zastupitelstvo 18. 5. 2015, 19:00 hod.

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel:

Bc. Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

Michal Ivana

Ing. Milan Vlk
Tomáš Jabůrek

