
Zápis č. 7/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 18.5. 2015 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Michal Ivana, Ing. Milan Vlk, Tomáš Jabůrek, Jan 

Dušák 

 

Omluven:  Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener 

Hosté:                          paní T. Novotná, p. Topič (firma Synapsis Consulting) 

       

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 

Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 

 Prezentace  a nabídka dotační společnosti Synapsis Consulting, s.r.o. 

 Zpráva o hospodaření obce za první čtvrtletí roku 2015 

 Smlouva o spolupráci mezi obcí Čakov a manželi Procházkovými a Loškovými 

 Úprava provozního řádu a pravidel využívání klubovny v Čakovci 

 Odsouhlasení daru občanům v podobě smuteční kytice v případě úmrtí občanů s 

trvalým pobytem v obci Čakov 

 Informace o možnosti využití služeb kominíka 

 Informace o přesunu termínu minicyklozávodu na 30.5.2015 

 

Do programu byly zařazeny následující body jednání: 

 Výše schválené dotace na další etapu opravy fary a realizace oprav za těchto 

podmínek 

 Vyúčtování nákladů na činnost školských zařízení sloužící základní škole se 

společným školským obvodem 

 

 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program. 

 Pro:    5      Proti:   0     Zdržel se: 0 

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s prezentací a nabídkou firmy Synapsis Consulting, s.r.o. a 

s možnostmi dotačních příležitostí na hlavní investiční záměry. 

 

            Usnesení č. 49/07/2015    

 

Zastupitelstvo bere informace na vědomí. 

Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 
  

3. Zpráva o hospodaření obce za první čtvrtletí roku 2015. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodaření obce v prvním čtvrtletí roku 2015. Obec 

hospodařila k datu 31. 3. 2015 s příjmy ve výši 908.452 Kč a výdaji ve výši 808.510,-

Kč. K 31. 3. 2015 byl tedy přebytek příjmů nad výdaji ve výši 99.943,-Kč. Dále bylo 

zastupitelstvo seznámeno s Rozvahou a Výkazem zisků a ztráty za toto období. 

Finanční prostředky na běžných a bonusovém účtu obce byly k 31. 3. 2015 ve výši 

4.317.328,- Kč. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  
  

 

4. Smlouva o spolupráci mezi obcí Čakov a manželi Procházkovými a Loškovými. 
Starostka informovala zastupitelstvo o proběhlém dalším kole jednání o smlouvě o spolupráci, 

bylo dosaženo shody, sporné body byly předány k přeformulování právníkovi. Konečné znění 



smlouvy, bude zastupitelstvu předloženo na dalším jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo 

bere tuto informaci na vědomí. 

 
5. Úprava provozního řádu a pravidel využívání klubovny v Čakovci 

Zastupitelstvu byl předložen k diskusi a úpravám provozní řád klubovny v Čakovci.  

Usnesení č. 50/07/2015   

Zastupitelstvo odsouhlasilo následující změny provozního řádu: 

- Vyzvednutí klíčů u p. Jana Vlažného, Čakovec 14, nejlépe po předchozí domluvě, tel. 

725 087 874,  

- Poplatek za jednorázové zapůjčení klubovny 300,- Kč 

Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

6. Odsouhlasení daru občanům v podobě smuteční kytice v případě úmrtí občanů s trvalým 

pobytem v obci Čakov 

Zastupitelstvu byl předložen návrh na dar v podobě smuteční kytice, příp. věnce v případě 

úmrtí občanů s trvalým pobytem ve správním území obce.  

Usnesení č. 51/07/2015: 
Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo.  

Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

7. Informace o možnosti využití služeb kominíka 

Starostka informovala zastupitele o možnosti využití služeb kominíka pro čistění a revizi 

komínů po proběhlé topné sezóně. Jedná se o Kominictví Zbyněk Vít, cena za čištění 

spalinové cesty je 200,-Kč, za revizní zprávu komína je 300,-Kč. Informace bude předána 

občanům a bude Obecním úřadem zprostředkována možnost využít jeho služby v jednom 

hromadném termínu. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

8. Informace o přesunu termínu minicyklozávodu na 30.5.2015 

Starostka informovala nutnost posunu termínu plánovaného Minicyklozávodu na sobotu 30. 5. 

2015 z důvodu sportovního odpoledne v Základní škole v Dubném, které se koná 23. 5. 2015. 

Usnesení č. 52/07/2015: 

Zastupitelstvo s přesunem termínu souhlasí. Minicyklozávod proběhne v sobotu 30.5.2015 se 

slavnostním vyhlášením výsledků v Pohostinství u Sládků. 

Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

9.  Výše schválené dotace na další etapu opravy fary a realizace oprav za těchto podmínek 

Starostka informovala zastupitelstvo o výsledku výběru žadatelů na obnovy kulturních 

památek v obvodu ORP České Budějovice Památkovou komisí Rady města České 

Budějovice. Památková komise navrhla a doporučila na ministerstvo kultury na námi 

požadovanou akci stavební úpravy bývalé fary čp. 20 – etapa 2 finanční příspěvek ve 

výši 150 000 Kč v roce 2015. Je možné se rozhodnout, zda máme za těchto podmínek 

zájem pokračovat v žádosti na ministerstvo kultury a v realizaci akce. 
 

Usnesení č. 53/07/2015: 

Zastupitelstvo projednalo realizaci oprav v této etapě za navrhovaných podmínek a 

souhlasí s pokračováním v žádosti a s realizací celé akce za podmínek 150.000 

z dotace Ministerstva Kultury a 244.802 vlastního podílu dle vysoutěženého rozpočtu. 
Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

10. Vyúčtování nákladů na činnost školských zařízení sloužící základní škole se společným 

školským obvodem 

Starostka předložila zastupitelstvu vyúčtování nákladů na činnosti školských zařízení sloužící 

základní škole se společným školským obvodem ze ZŠ Dubné za rok 2014. Jedná se o náklady 

ve výši 65.334,-Kč  tj. 2.545,47 Kč na jednoho žáka.  

 

 Usnesení č. 54/07/2015:  

Zastupitelstvo vyúčtování projednalo a rozhodnutí odkládá na další nejbližší jednání 

zastupitelstva. 

Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0  



 

 

 

Příští zastupitelstvo 8. 6. 2015, 19:00 hod. 

 

 

Konec:  22:00 hod. 

 

      Zapisovatel: Jan Dušák 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé: Michal Ivana 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 

Tomáš Jabůrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


