
Zápis č. 10/21 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 27.9.2021 

 

Místo konání:   OÚ Čakov, Čakov č.p. 20 

 

Přítomní zastupitelé:   Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Jana Jabůrková – on 

line z domova 

 

Omluven:                    Ing. Libor Kukla, Bc, J. Dušák, Ing. M. Vlk 

  

  

Hosté:            p. Voves    

Začátek:           19:00 hodin    

 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 4 zastupitelé a 

zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Ing. Lenka Šišpelová a 

ověřovateli zápisu bude Ing. M. Bébrová a Ing. L. Prener. 

 

2. Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulého zastupitelstva. Zastupitelstvo bere 

informaci na vědomí. 

 

3.  Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání zastupitelstva: 

1. Změna územního plánu č.2 – informace z jednání s účastníky a projektantem, další postup 

2. Projekt přístřešku na odpadové nádoby v Čakovci spolu s úložištěm trávy a větví  

 – řešení uspořádání a vzhledu v novém umístění 

3. Žádost Z.O. ČSV o předání finančního daru na činnost moravským obcím postiženým tornádem, 

schválení rozpočtové změny 

4. Informace o poskytnutí finančního daru za obec i darů sebraných od občanů moravským obcím 

postiženým tornádem 

5. Kulturní akce do konce roku – setkání seniorů a další 

6. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

7. Informace o rozpočtových opatřeních provedených v pravomoci starostky do 30.8.2021 

8. Návrh na provedení mimořádné splátky dlouhodobého investičního úvěru  

9. Diskuze a různé  

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Doplnění do programu: 

10. Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad 

             Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

        4. Změna územního plánu č.2 – informace z jednání s účastníky a projektantem, další postup 

Starostka informovala zastupitele o průběhu jednání s jednotlivými žadateli změny územního plánu č.2, 

které bylo vedeno v souladu s usnesením zastupitelstva č.070/09/2021 ze dne 23.8.2021. Po diskuzi 

s jednotlivými účastníky za přítomnosti vybraného projektanta, budou zřejmě některé požadavky na žádost 

žadatele ze změny vyřazeny. Konečnou podobu změny č.2  a jejích požadavků projedná zastupitelstvo na 

některém z dalších jednání do konce roku 2021. Dále byla provedena revize požadavků obce ve změně č.2, 

s ohledem na stanovisko projektanta, nad požadavky byla vedena diskuze. 

 

Usnesení č. 073/10/2021: 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a souhlasí s předloženým návrhem projednat, poté až bude 

zcela uzavřeno ze strany žadatelů, konečnou změnu ÚP č.2 obce Čakov společně s přeceněním s tím 

související ceny díla projektantem, a to na některém z příštích jednání zastupitelstva do konce roku 

2021.  

O požadavcích obce bude z důvodu nízkého počtu přítomných zastupitelů rozhodnuto na příštím 

zasedání zastupitelstva obce 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

             

  



5.  Projekt přístřešku na odpadové nádoby v Čakovci spolu s úložištěm trávy a větví 

Starostka předala zastupitelstvu zaměření nové plochy, na které by měla zamýšlená plocha pro odpadové 

hospodářství – odpadové nádoby a dočasné úložiště větví a trávy vzniknout. Dále předložila zastupitelstvu 

nový návrh na rozvržení plochy a pohledový vzhled jednotlivých částí.  

 

Usnesení č. 074/10/2021  

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem a pověřuje starostku zajištěním dokumentace pro 

stavební řízení. 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

6. Žádost Z.O. ČSV o předání finančního daru na činnost moravským obcím postiženým tornádem, 

schválení rozpočtové změny 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost o darování schváleného příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Z.O: 

ČSV Čakov obcím na jižní Moravu, které byly postiženy tornádem. 

 

Usnesení č. 075/10/2021 

Zastupitelstvo schvaluje zaslání finančního příspěvku, původně schváleného obcí pro činnost Z.O. 

ČSV Čakov, na transparentní účty obcí Hrušky a Týnec jako příspěvek na odstranění škod 

způsobených tornádem, dále schvaluje změnu závazného ukazatele rozpočtu rozpočtovým 

opatřením, které snižuje částku poskytnutého příspěvku Z.O. ČSV na 0,- Kč a peníze v rozpočtu 

včelařům určené budou přesunuty k prostředkům, které jsou určeny jako finanční dar obcím 

postiženým tornádem na jižní Moravě. 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

7. Informace o poskytnutí finančního daru za obec i darů sebraných od občanů moravským obcím 

postiženým tornádem 

     Starostka informovala zastupitele o poskytnutí finančního daru obci Hrušky ve výši 10.000,-Kč a Týnec ve 

výši 5.000,-Kč, a to na odstranění škod způsobených tornádem v letošním roce na jižní Moravě. Příspěvek 

byl poskytnut na základě předchozího telefonického odsouhlasení zastupitelů a v souladu s pravomocí 

starostky obce.  

     Dále bylo umožněno občanům složit v hotovosti na základě darovací smlouvy do pokladny obce jakýkoli 

příspěvek , určený pro tyto obce na základě zveřejnění na úřední desce. Sebrané prostředky od občanů byly 

též zaslány na transparentní účty obcí Týnec a Hrušky. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

       

8.  Kulturní akce do konce roku – setkání seniorů a další 

Starostka seznámila zastupitele s tradičními akcemi plánovanými do konce roku. Vzhledem k nejisté 

epidemiologické situaci, bude konání těchto akcí podřízeno nařízeními vydanými ministerstvem 

zdravotnictví a vládou ČR. Jedná se o následující akce: 

1) Setkání seniorů – předběžný termín 12.12.2021 

2) Lampionový průvod – předběžný termín 6. nebo 13.11.2021 

3) Rozsvícení vánočního stromu spojené s koncertem v kostele sv. Linharta – 27.11.2021 

Starostka také předložila návrh obce Jankov udělat společné setkání seniorů v Jankově v místní 

restauraci. Zastupitelé vedli o kulturních akcích rozpravu. 

 

Usnesení č. 076/10/2021 

Zastupitelstvo schvaluje konání výše uvedených kulturních akcí v navrhovaných předběžných 

termínech dle aktuální epidemiologické situace. Dále neschvaluje návrh obce Jankov uspořádat 

společné setkání seniorů dne 4.12.2021 v Jankově v místní restauraci. 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

9.  Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Starostka seznámila zastupitele, že dne 8. a 9. října 2021 budou probíhat ve volební místnosti v Čakově 

č.p.20 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Obecní úřad v Čakově připravuje a 

zajišťuje realizaci hlasování v těchto volbách pro občany s trvalým pobytem v obci Čakov, Čakovec a na 

Holubovských Baštách. V zákonné lhůtě byl starostkou stanoven počet členů okrskové volební komise na 5 

+ 1zapisovatel, zapisovatelem byla jmenována Ing. M. Bébrová, Oznámení o době a místě voleb bylo 

obvyklým způsobem vyvěšeno na úřední desce spolu s informacemi pro voliče o možnostech  a termínech 

podání žádostí o voličský průkaz a také možných zvláštních způsobech hlasování. Volební lístky budou 



občanům dodány do poštovních schránek nejpozději do úterý 5.10.2021. Zastupitelé berou informace na 

vědomí.  

 

10.  Informace o rozpočtových opatřeních provedených v pravomoci starostky do 31.8.2021 

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami č.5 a 6, které byly schváleny a provedeny 

v souladu s pravomocí starostky. Rozpočtové změny více navýšily příjmy rozpočtu, než výdaje a snižují 

celkový schodek rozpočtu o 113 tis. Kč. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

11. Návrh na provedení mimořádné splátky dlouhodobého investičního úvěru  

Starostka předložila zastupitelům návrh na provedení mimořádné splátky dlouhodobého investičního úvěru, 

poskytnutého dle úvěrové smlouvy KB, a.s., ve výši 2.471.200,-Kč k, a to z důvodů dostatečného 

finančního  zůstatků na běžném účtu obce a zároveň z důvodu obdržení avíza o úhradě této  částky 

Jihočeským krajem jako individuální dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV Čakov, kdy tato částka bude 

obci odeslána na účet u ČNB 7.10.2021 na základě předložené žádosti o proplacení dotace. 

      

Usnesení č. 077/10/2021 

Zastupitelstvo souhlasí s provedením mimořádné splátky dlouhodobého investičního úvěru, 

poskytnutého KB, a.s. ve výši 2.471.200,-Kč a s tím související případnou rozpočtovou změnou. 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

12. Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad 

Starostka informovala zastupitele, že podzimní kontejner na úklid na velkoobjemový a nebezpečný odpad 

bude přistaven od pátku 1.10.2021 do neděle 3.10.2021. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 25.10.2021 od 19:00 hod. 

Termín je předběžný. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 

 

 

 

   Konec:      21:00 hod. 

 

      Zapisovatel:       Ing. Lenka Šišpelová                          Ověřovatelé:  Ing. M. Bébrová 

 

                                           

 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                                 Ing. L. Prener                   


