Zápis č. 10/18 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 2.11.2018
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Jana Jabůrková, Jan Dušák, Ing. Ladislav
Prener, Ing. Libor Kukla, Ing. Michaela Bébrová

Omluven:
Hosté:

Radek Tušl, p. Voves.

Začátek:

18:00 hodin

Projednáno:

1. Dosavadní starostka Ing. Lenka Šišpelová vyzvala nově zvolené zastupitele k dohodě na
předsedajícím ustavujícího zasedání. Zastupitelstvo se dohodlo, že předsedajícím bude
dosavadní starostka Ing. Lenka Šišpelová.
2.

Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala nově zvolené přítomné členy zastupitelstva a
hosty a předala zastupitelům osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
provedlo kontrolu těchto osvědčení a konstatuje, že tato osvědčení jsou platná.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib a jmenovitě vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
s textem slibu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Text slibu s podpisy zastupitelů je přílohou č. 1 zápisu č.10/18 usnesení zastupitelstva ze
dne 2.11.2018.

3.

Předsedající dále konstatovala, že je přítomno sedm zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení
schopné. Dále vyzvala k dohodě o osobě zapisujícího a ověřovatelích zápisu. Zastupitelé se
dohodli, že zapisujícím bude Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní
členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.

4.

Předsedající seznámila přítomné s navrhovaným programem jednání a předložila
návrh na doplnění programu jednání:
Zveřejněný program jednání:
1) Určení předsedajícího
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Předání osvědčení o zvolení zastupitelem a složení slibu členů zastupitelstva
4) Navržení a schválení programu jednání
5) Volba starosty a místostarosty:
a) určení počtu místostarostů,
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolněni (§71 zákona o obcích),
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
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e) volba členů kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
8) Informace o ukončení závěrečné etapy fary dodavatelem stavby firmou Památky CB,
s.r.o.
9) Informace o ukončení projektů spolufinancovaných z dotačních programů Jihočeského
kraje na podporu školství a z dotačního programu Neinvestičních dotace pro JSDH obcí.
10) Kulturní akce do konce roku 2018
11) Diskuse
doplnění programu jednání:
12) Návrh rozpočtové změny č.9 v souvislosti s dokončením závěrečné etapy budovy
fary
Předsedající vyzval zastupitelstvo k hlasování o programu jednání včetně bodů doplněných do
programu jednání.
Usnesení č. 75/10/2018

Zastupitelstvo výše uvedený program na pořad ustavujícího jednání schvaluje.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Volba starosty a místostarosty.
a) Určení počtu místostarostů.
Předsedající navrhla zastupitelstvu jednat o počtu místostarostů. V předchozím volebním
období byl místostarosta zvolen jeden. O počtu místostarostů byla vedena rozprava.
Usnesení č. 76/10/2018

Zastupitelstvo se dohodlo, že se bude volit jeden místostarosta
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolněné (§71 zákona o obcích).
Předsedající podala informace o náležitostech výkonu uvolněné či neuvolněné funkce
starosty, místostarosty a zastupitelů. Dále navrhla, aby podmínky pro výkon funkcí zůstaly stejné
jako v minulém zastupitelstvu, tzn. uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a neuvolnění
ostatní zastupitelé
Usnesení č. 77/10/2018

Zastupitelstvo rozhodlo, že starosta bude svou funkci vykonávat jako uvolněný,
místostarosta bude svou funkci vykonávat jako neuvolněný a ostatní členové zastupitelstva,
předsedové i členové výborů budou své funkce vykonávat jako neuvolněné.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
c) Způsob volby starosty a místostarosty.
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V
případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravených
obálek a hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům
zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající dále upozornila, že
nejdříve bude volen starosta a po jeho zvoleni, případně po nezvolení žádného kandidáta bude
přistoupeno k volbě místostarosty a vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu
způsobu hlasování.
Předsedající podala návrh hlasovat o volbě starosty ve veřejném hlasování.
Usnesení č. 78/10/2018

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem předsedajícího a to hlasovat o volbě starosty
veřejným způsobem hlasování a zvlášť o každém navrženém kandidátovi, který
kandidaturu přijal.
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Pro : 7

Proti : 0 Zdržel se : 0

d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Po proběhlé
rozpravě byl podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Ing. Ladislav Prener navrhl zvolit do funkce starosty Janu Jabůrkovou, která
kandidaturu nepřijímá.
Člen zastupitelstva Ing. Milan Vlk navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Lenku Šišpelovou,
navržená kandidátka kandidaturu přijímá.
Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navržené kandidátky na starostku obce dle
způsobem zvoleným v bodě 5c). Předsedající vyzvala zastupitelstvo k veřejné volbě o navržené
kandidátce Ing. Lence Šišpelové.
Usnesení č. 79/10/2018

Zastupitelstvo hlasovalo ve veřejné volbě o navržené kandidátce. Pro navrženou
kandidátku Ing. Lenku Šišpelovou hlasovalo 6 zastupitelů a proti 1 /Ing. Ladislav Prener/,
zdržel se 0. Na základě výsledku veřejné volby byla zvolena starostkou obce pro volební
období 2018 – 2022 Ing. Lenka Šišpelová, nar. 27.11.1975, bytem Čakov 3, která funkci
uvolněného starosty obce přijímá.
e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Po
proběhlé diskusi byl podán následující návrh:
Členka zastupitelstva a nová starostka Ing. Lenka Šišpelová navrhla zvolit do funkce
místostarosty Jana Dušáka, který kandidaturu nepřijímá, dále paní Janu Jabůrkovou, která
kandidaturu nepřijímá, dále Ing. Milana Vlka, který kandidaturu přijímá.
Člen zastupitelstva Ing. Libor Kukla navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Michaelu
Bébrovou, která kandidaturu přijímá.
Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navrženého kandidáta na místostarostu obce dle
postupu zvoleného v bodě 5c). Předsedající vyzvala zastupitelstvo k veřejné volbě kandidátky
Ing. Michaely Bébrové.
Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navrženého kandidáta na místostarostu obce dle
postupu zvoleného v bodě 5c). Předsedající vyzvala zastupitelstvo k veřejné volbě kandidátky
Ing. Michaely Bébrové.
Ve veřejném hlasování se vyslovilo pro navržené kandidátky Ing. Michaely Bébrové 3
zastupitelé a proti 3 zastupitelé, zdržel se 1.
Dále zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navrženého kandidáta na místostarostu obce dle
postupu zvoleného v bodě 5c). Předsedající vyzvala zastupitelstvo k veřejné volbě kandidáta Ing.
Milana Vlka.
Ve veřejném hlasování se vyslovilo pro navrženého kandidáta Ing. Milana Vlka 4 zastupitelé a
proti 2 zastupitelé, zdržel se 1.
Usnesení č. 80/10/2018

Zastupitelstvo hlasovalo ve veřejné volbě o navržených kandidátech. Na základě
výsledků oznámených předsedajícím byl zvolen místostarostou obce pro volební období
2018 – 2022 Ing. Milan Vlk, nar. 13.10.1964, bytem Čakov 14, který funkci místostarosty
obce přijímá jako funkci neuvolněnou.
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6. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
a) Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výborů, který musí být lichý (§ 118 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být
zastupitelé i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4
zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 81/10/2018

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
b) Volba předsedy finančního výboru.
K volbě předsedy finančního výboru a jeho členů byly podány předsedajícím a některými členy
minulého kontrolního a finančního výboru informace o jejich činnosti a dále proběhla rozprava o
možných kandidátech. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy finančního výboru a následně členů finančního výboru. Po proběhlé diskuzi byly
podány následující návrhy:
Starostka Ing. Lenka Šišpelová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Janu
Jabůrkovou. Navržená kandidátka kandidaturu přijímá.
Usnesení č. 82/10/2018

Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navrženého kandidáta na předsedu finančního
výboru obce a hlasovalo takto:
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byla zvolena předsedou finančního
výboru obce pro volební období 2018 – 2022 Jana Jabůrková, narozena 28.12.1983, bytem
Čakovec 29, která funkci předsedy finančního výboru obce přijímá jako funkci
neuvolněnou.
Dále proběhl návrh a veřejná volba členů finančního výboru obce. Jana Jabůrková navrhla
následující 2 členy finančního výboru:
Jana Dušáka,
Zdenu Popelkovou
Usnesení č. 83/10/2018

Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navržených kandidátů na členy finančního výboru
obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byli zvoleni následující členové
finančního výboru obce pro volební období 2018 – 2022 pan Jan Dušák a paní Zdena
Popelková.
c) Volba předsedy kontrolního výboru.
K volbě předsedy kontrolního výboru a jeho členů byly podány předsedajícím a některými členy
minulého kontrolního a finančního výboru informace o jejich činnosti a dále proběhla rozprava o
možných kandidátech. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy kontrolního výboru a následně členů kontrolního výboru.
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Ing. Libor Kukla navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Ladislava Prenera.
Navržený kandidát kandidaturu přijímá.
Usnesení č. 84/10/2018

Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navrženého kandidáta na předsedu kontrolního
výboru obce a hlasovalo takto:
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byl zvolen předsedou kontrolního
výboru obce pro volební období 2018 – 2022 Ing. Ladislav Prener, narozen 3.11.1969,
bytem Čakov 35, který funkci předsedy finančního výboru obce přijímá jako funkci
neuvolněnou.
Dále proběhl návrh a veřejná volba členů kontrolního výboru obce. Ing. Ladislav Prener
navrhl následující 2 členy kontrolního výboru:
Ing. Libora Kuklu,
Ing. Michaelu Bébrovou
Usnesení č. 85/10/2018

Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navržených kandidátů na členy kontrolního výboru obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byli zvoleni následující členové
kontrolního výboru obce pro volební období 2018 – 2022 paní Ing. Libora Kukla, Ing. Michaela
Bébrová.
7. Zastupitelstvo přistoupilo k rozhodnutí o výši odměn za výkon neuvolněných funkcí členů
zastupitelstva obce (§72 zákona o obcích). Starostka předložila návrh na ponechání odměn
neuvolněných zastupitelů i předsedů a členů finančního a kontrolního výboru ve stejné výši jako
byly odměny minulého zastupitelstva obce. A to odměny neuvolněnému místostarostovi ve výši
4.500,-Kč za měsíc, odměna neuvolněným zastupitelům v maximální výši dané právě platným
nařízením vlády, odměny předsedovi a členům finančního a kontrolního výboru nebudou
zastupitelstvem stanoveny žádné odměny.
Usnesení č. 86/10/2018

Zastupitelstvo rozhodlo o odměnách neuvolněných zastupitelů takto:
a) Místostarostovi – 4.500,-Kč hrubého /měsíc
b) Zastupitelům - v maximální výši dané právě platným nařízením vlády
c) Předsedovi kontrolního výboru – bez odměny
d) Předsedovi finančního výboru – bez odměny
e) Členům kontrolního a finančního výboru - bez odměny
f) Člen výboru, který není členem zastupitelstva - roční odměna, kterou stanoví
zastupitelstvo po skončení kalendářního roku.
Předsedovi kontrolního výboru, předsedovi finančního výboru a členům obou výborů
je přiznána pouze odměna neuvolněného zastupitele. Takto stanovené odměny
zastupitelstvo schvaluje od 3.11.2018.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Informace o ukončení závěrečné etapy fary dodavatelem stavby firmou Památky CB,
s.r.o.
Starostka informovala zastupitelstvo o ukončení realizace projektu závěrečné etapy
stavebních úprav v objektu bývalé fary, která zahrnovala opravu fasády a slunečních hodin,
chodníku, instalaci hromosvodu, opravu komína a klempířských prvků střechy, dále opravu
ohradní zdi, výmalbu vstupní brány a dodávku některých zbylých truhlářských prvků dovnitř
fary. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31.5.2018 na schválený vysoutěžený rozpočet
v celkové výši 2.215.307,-Kč. Po vyúčtování více a méně prací skončila tato etapa stavby
v odsouhlasené výši 2.088.981,- Kč, což je o 126.326,-Kč méně než původně vysoutěžená a
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schválená částka. Stavba byla dokončena z důvodů z objektivních důvodů o týden později,
Zhotovitel poskytuje záruku na dílo ve výši 72 měsíců. V měsíci listopadu bude podáno
vyúčtování poskytnutých dotací na tento projekt. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a
souhlasí s neuplatňováním sankcí za zpoždění stavby.
9. Informace o ukončení projektů spolufinancovaných z dotačních programů
Jihočeského kraje na podporu školství a z dotačního programu Neinvestičních dotace
pro JSDH obcí.
Starostka seznámila zastupitele s ukončením realizace projektů spolufinancovaných
z dotačních programů Jihočeského kraje. Tyto projekty byly ukončeny v průběhu září dle
podmínek stanovených dotací. Jedná se o následující projekty:
a) Vybavení MŠ Čakov učebními a polytechnickými pomůckami – pořízeny
polytechnické pomůcky dle výběru ředitelky MŠ Čakov v celkové výši 27.695,-Kč,
poskytnuta dotace z dotačního programu Jč. Kraje ve výši 16.000,-Kč. Dotace
vyúčtována, z důvodu nižších celkových nákladů projektu vráceno 10,- Kč.
b) Rekonstrukce budovy MŠ Čakov za účelem snížení energetické náročnosti budovy – I.
etapa (zateplení stropu) – provedeno zateplení stropu MŠ Čakov a výměna 3ks
vnitřních dveří za účelem snížení úniku tepla ze tříd a do půdního prostoru v celkové
výši vysoutěženého rozpočtu 320.926,-Kč, výše přiznané dotace Jč. Kraje činí
179.500,-Kč. Dotace vyúčtována, doplatek 53.880,- Kč bude uhrazen Jč. krajem dle
smlouvy.
c) Stavební úpravy prostor v budově chodby MŠ Čakov – proběhla oprava chodby mezi
šatnou a chodbou MŠ Čakov, byly osazeny pro zvýšení bezpečnosti protipožární dveře
při vstupu do kotelny z chodby MŠ. Byly realizovány stavební úpravy ve snížené výši
33.774,-Kč, poskytnutá dotace Jč. krajem byla ve výši 22.400,-Kč, vyúčtování podáno,
je ještě v řešení.
d) Dále byl ukončen projekt na pořízení přípojného vozidla po prostředky požární
ochrany, a to podvozku pod hasičskou skříň za podpory dotačních prostředků
Jihočeského kraje. Byl pořízen podvozek od firmy Vezeko s.r.o. za cenu 27.261,- Kč,
poskytnutá dotace Jč. krajem byla ve výši 24.000,- Kč, vyúčtování dotace podáno, je
ještě v řešení.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
10. Ing. Lenka Šišpelová předložila zastupitelstvu návrh a termíny na uspořádání následujících
kulturních akcí v měsíci listopadu a prosinci 2018:
 lampionový průvod k výročí republiky s pohádkou o T.G Masarykovi…..16.11.2018
 setkání seniorů a dříve narozených …………
24.11.2018
 rozsvícení vánočního stromu ……………….
1.12.2018
 výlet za kulturou do Prahy ………………..bude ještě upřesněno dle nabídky divadel
Dále proběhla diskuze o podmínkách a programu jednotlivých akcí.
Usnesení č. 87/10/2018

Zastupitelstvo souhlasí s konáním těchto akcí a navrženými termíny, podrobnosti
k akcím budou veřejnosti oznámeny obvyklým způsobem, změna termínů případně
možná. Dále rozhodlo o věkové hranici pozvaných seniorů a dříve narozených, od
dovršení věku 60 let.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
11. Diskuze
12. Návrh rozpočtové změny č.9 v souvislosti s dokončením závěrečné etapy budovy fary
Starostka seznámila zastupitelstvo s nutností provést rozpočtovou změnu s ohledem na
nutnost úhrady faktur v souvislosti s dokončením závěrečné etapy budovy fary. Zastupitelstvu
byl předložen návrh na zvýšení výdajů na §3613 Nebytové hospodářství o 700.000,- Kč, dále
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starostka navrhuje snížení výdajů u §3326 Pořízení, zachování a obnova místního kulturního,
národního a historického povědomí položky 5171 opravy a udržování o 200.000,- Kč z důvodu
přesunutí realizace opravy stroje a bití věžních hodin na příští rok a možností zažádat o dotaci
na drobnou obnovu drobných sakrálních staveb.
Usnesení č. 88/10/2018

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem a schvaluje tyto rozpočtové změny pod
č.9:
a) §3613 zvýšení výdajů o 700.000,- Kč
b) §3326 položka 5171 snížení o 200.000,-Kč
Pro : 7

Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec:

20:30 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jana Jabůrková
Ing. Milan Vlk
Ing. Ladislav Prener
Ing. Libor Kukla
Ing. Michaela Bébrová
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