
Zápis č. 11/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 29.9.2016 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Daniel Peterka, Jan Dušák,  

 

Omluven:             Petr Jílek, Michal Ivana, Ing. Ladislav Prener   

   

Hosté:                          Ing. Krejčičková, p. Voves, Hojdánek 

 

Začátek:  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni 4 

zastupitelé a zastupitelstvo je usnášení schopné.  Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude 

Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Stanovisko zastupitelstva obce ke stížnosti pana Jaroslava Hojdánka ohledně 

znehodnocení pozemků novým územním plánem obce 

 Návrh na pořízení kompostérů ve společném projektu za DSO Blanský les 

 Vyhláška o rušení nočního klidu – návrh, informace k nové právní úpravě 

 Cenové nabídky na výměnu 2x venkovních OÚ a 1x vnitřních (požárních) dveří MŠ 

Čakov 

 Diskuse a různé.  

Změny a doplnění do programu: 

 Výzva k podání žádostí o dotaci na Rozvoj infrastruktury komunitních center (v 

sociálně vyloučených lokalitách) č. 39 IROP v souvislosti s projektem rekonstrukce 

budovy bývalé fary, diskuse a schválení podání žádosti, nabídka k podání žádosti o 

dotaci do této výzvy Ing. M. Krejčičkové – zařazeno do programu jako bod č.1 

 Žádost pana F. Procházky o dlouhodobý pronájem obce KN parc. č. 946/1 v k.ú. 

Čakovec 

Pro:  4  Proti:   0     Zdržel se: 0  

  
1. Výzva k podání žádostí o dotaci na Rozvoj infrastruktury komunitních center (v sociálně 

vyloučených lokalitách) č. 39 IROP v souvislosti s projektem rekonstrukce budovy 

bývalé fary, diskuse a schválení podání žádosti, nabídka k podání žádosti o dotaci do této 

výzvy Ing. M. Krejčičkové – zařazeno do programu jako bod č.1 

Zastupitelstvo  bylo seznámeno s informacemi ohledně možnosti podání žádosti o dotaci 

v souvislosti projektem rekonstrukce budovy bývalé fary do 39. výzvy IROP na Rozvoj 

infrastruktury komunitních center (v sociálně vyloučených lokalitách). O těchto informacích 

byla vedena za přítomnosti dotačního poradce Ing. M. Krejčičkové rozprava. Dále byla 

zastupitelstvu předložena cenová nabídka za zpracování Studie proveditelnosti projektu a 

podání žádosti v předepsaném formátu.  

 

Usnesení č. 75/11/2016 

Zastupitelstvo o celém projektu diskutovalo, případné rozhodnutí bylo odloženo na 

příští zasedání zastupitelstva obce po projednání nutné podpory akce krajským úřadem 

Jihočeského kraje.  

Pro: 4 Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

2. Stanovisko zastupitelstva obce ke stížnosti pana Jaroslava Hojdánka ohledně zařazení 

pozemků novým územním plánem obce 

Starostka informovala zastupitelstvo a majitele pozemku o zjištěných skutečnostech ohledně 

možné změny ÚP na náklady žadatele a dále o možnosti zmenšit veřejné prostranství. 

 

 

 

 



Usnesení č. 76/11/2016 

Zastupitelstvo vedlo o celé situaci znovu rozpravu a shodlo se na domluvení schůzky 

s architektem Ing. Štěpánem, ohledně žádosti o změnu ú.p. ze strany žadatele, konkrétně 

o zmenšení veřejného prostranství z hlediska zpracovatele ú.p. 

 Pro: 4  Proti:  0    Zdržel se:   0   

 

3. Návrh na pořízení kompostérů ve společném projektu za DSO Blanský les 

Starostka informovala zastupitele o možnosti pořízení kompostérů pro občany ze správního 

obvodu obce z dotace v možném společném projektu DSO Blanský les. Tyto kompostéry je 

možné pořídit s 85% dotací z OPŽP a 15% podílem obce. O návrhu na pořízení kompostérů 

byla vedena rozprava.  

 

Usnesení č. 77/11/2016 

Zastupitelstvo rozhodlo o zjištění zájmu o kompostéry doručením dotazu na zájem 

občanů do schránek a možností přihlásit se o kompostér do seznamu uloženém u 

zapisovatele ve volební místnosti před samotnými volbami, nebo telefonicky na telefon 

starostky 723872897, a to nejpozději do 8.10.2016.  Kompostér v předpokládané hodnotě 

2.000,- až 4.000,- Kč bude nabízen formou zápůjčky občanům za jednorázovou 

dotovanou cenu 200,- Kč.  

            Pro : 4  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 

4. Vyhláška o rušení nočního klidu – návrh, informace k nové právní úpravě 

Starostka seznámila zastupitele s problematikou nové právní úpravy ohledně problematiky 

nočního klidu po novele zákona o přestupcích účinné od 1.10.2016. Dále byl zastupitelstvu 

předložen návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné 

případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než žádnou. O dané 

problematice byla vedena diskuze. 

 

            Usnesení č. 78/11/2016 

Zastupitelstvo projednalo předložené materiály a informace a rozhodlo o 

vytvoření Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné 

případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než žádnou a určilo tyto 

konkrétní případy. Zpracovaná vyhláška bude zaslána ke kontrole oddělení dozoru a 

kontroly MV v Českých Budějovicích a po odsouhlasení bude na dalším zasedání 

schválena zastupitelstvem obce. 
Pro: 4  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

5. Cenové nabídky na výměnu 2x venkovních OÚ a 1x vnitřních (požárních) dveří MŠ 

Čakov 

Starostka předložila zastupitelstvu cenové nabídky na opravu 2x vchodových a 1x 

vnitřních dveří. O předložených nabídkách byla vedena rozprava.  

 
Usnesení č. 79/11/2016: 

Zastupitelstvo rozhodlo realizovat výměnu dveří společně s dalšími investicemi do  

budovy MČ a OÚ v Čakově s využitím dotace POV v roce 2017. 

Pro:   4  Proti: 0   Zdržel se: 0   

 

6. Žádost pana F. Procházky o dlouhodobý pronájem obce KN parc. č. 946/1 v k.ú. 

Čakovec 

Starostka seznámila zastupitelstvo s žádostí pana F. Procházky o dlouhodobý pronájem 

pozemku obce KN parc. č. 946/1 v k.ú. Čakovec za cenu v obci obvyklou.  

 

Usnesení č. 80/10/2016: 

Zastupitelstvo návrh projednalo a po prověření, jestli již není pozemek pronajatý ZD 

Skalka, v ostatním případě nemá námitek dlouhodobě pronajmout tento pozemek obce 

panu F. Procházkovi, Vidovská 163 – Roudné na dobu neurčitou za v obci obvyklých 

podmínek. Pověřuje starostku zveřejněním záměru pronájmu dle zákona a přípravou a 

podpisem nájemní smlouvy.  

  Pro:4  Proti:0  Zdržel se:0  

  

7. Diskuze, různé  



 

Možný další termín příštího zastupitelstva  20.10.2016 

 

 

Konec:  22:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: Dušák 

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:        Daniel Peterka 

 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 

 

 

 

 

 

 


