
Zápis č. 12/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 17.06.2013 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan,      

                                    Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip 

 

Omluven:         

  

 

Hosté:     Mgr. Radek Tušl 

 

 

Začátek: 19:00 hodin 

 

 

Projednáno: 

 

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

šest zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že 

zapisujícím bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání: 

 

 Projednání a odsouhlasení dodatečných požadavků a připomínek k textovému 

návrhu ÚP, které byly zjištěny při veřejném projednání 

 Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání za rok 2012 

 Rozpočtové opatření č. 1 

 Hodnocení podaných nabídek na akci „Stavební úpravy – výměna oken na 

objektu fary čp. 20 v Čakově“ 

 Projednání žádosti p. Rybáka o vyjádření k záměru přístavby k rodinnému 

domu čp. Čakovec č.p.25 čj. OC-160/2013 

 Projednání žádosti L. Schwarzové čj. OC-154/2013 

 Projednání možnosti pořízení zahradní techniky z dotace DSO Blanský les – 

Netolicko 

 Plánované kulturní akce na červenec 2013 

 Informace o získání dotace z ÚP na údržbu veřejné zeleně a úklid v obci pro 

pana Petra Pivoňku 

 Informace o získání dotace na akci „Výměna oken, sanace vlhkosti a výměna 

otopného systému pro klubovnu a knihovnu v Čakovci 

 

 

3. Zastupitelstvo projednalo dodatečné požadavky k návrhu územního plánu vzhledem 

k připomínkám a námitkám při veřejném projednání. Zastupitelstvo požaduje doplnit 

do textové části návrhu územního plánu následující: 

a) V osadě Holubovská Bašta dodržet původní rozdělení rodinných domů na 

navrhovaných plochách (toto rozdělení bylo prvotně dohodnuto) – B6 – 1rodinný 

dům,B8 – 4RD, B17 – 1RD 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 



 

 

 

b) Zapracování omezující podmínky pro pastevní areál pana Mikeše, ohledně přístupu 

zvěře až k oplocení v intravilánu obce viz. zápis z jednání v ateliéru Ing. Štěpána za 

přítomnosti Ing. Vlka, Ing. Dobnerové, Ing. Štěpána a Ing. Bouzka.  

 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

 

 

4. Zastupitelstvo po bezpřipomínkovém zveřejnění projednalo a schválilo Závěrečný účet 

za rok 2012 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2012 a účetní 

závěrkou za rok 2012 a uzavírá celoroční hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad. 

Dále přijímá nápravná opatření, vyplývající z chyb uvedených ve zprávě o 

přezkoumání hospodaření za rok 2012. 

 

            Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1 navrhované účetní obce. 

Navrhované rozpočtové opatření zvýší schodek rozpočtu o 173.500,-Kč. Rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu a zastupitelstvo ho schvaluje zpětně k zařazení do účetní 

závěrky za měsíc květen.  

 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

6. Zastupitelstvo vyhodnotilo podané cenové nabídky na akci „Stavební úpravy – 

výměna oken na objektu fary čp. 20 v Čakově“. Podané nabídky splňující kritéria byly 

následující: 

a) Truhlářství Jiří Postl, Zlatá stezka 134, Prachatice – 465 566 Kč včetně DPH, 

b) Dřevotvar – řemeslo a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov – 437 613 Kč 

včetně DPH, 

c) Trust – ts spol. s.r.o., Husova 1155, 37401 Trhové Sviny – 516 586 Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo vybralo pro realizaci zakázky dle zadaných kritérií nejnižší cenovou 

nabídku ve výši 437 613 Kč včetně DPH dodanou od firmy Dřevotvar – řemeslo a 

stavby s.r.o. 

             

            Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 
 

7. Zastupitelstvo projednalo žádost pana Rybáka o vyjádření k záměru přístavby 

k rodinnému domu Čakovec č.p. 25 čj. OC-160/2013. Zastupitelstvo souhlasí se 

záměrem předloženým v projektové dokumentaci, která byla přílohou podané žádosti. 

 

            Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 
 

8. Starostka informovala zastupitelstvo o cenových odhadech na asfaltaci vjezdů kolem 

návsi v souvislosti s žádostí L. Schwarzové, bytem Čakov č.p. 33 o nové vyasfaltování 

části obecní komunikace, která tvoří vjezd do nemovitosti   č.p. 33, který se nachází na 

obecním pozemku parc. č. 2573/3 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic z důvodu 

špatného stavu stávajícího povrchu. Celková cena vyasfaltování jednotlivých vjezdů, 

pouze na straně od Schwarzů k Prenerům by se pohybovala cca kolem 150 tis. Kč. 

Společností E.ON nebylo sděleno přesné vyjádření ohledně termínu ukládání vodičů 



do země, je však v jednání také v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí fary a sundání 

konsole elektrického vedení z fasády fary. Zastupitelstvo plánuje zakomponovat 

úpravu vjezdů do zpracování studie o vylepšení celkového návesního prostoru 

(především venkovního obvodu návsi) v budoucnu s možností získat peníze na tuto 

realizaci z dotačních titulů v příštích letech v koordinaci s ukládáním vodičů do země 

společností E.ON. 

 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

9. Zastupitelstvo projednalo možnost nákupu zahradní techniky z dotace získané DSO 

Blanský les. Každá členská obec může z této dotace dle svých konkrétních požadavků 

obdržet zahradní techniku i se spoluúčastí v hodnotě cca 45 tis. Kč (výše dotace 70%, 

30% spoluúčast). Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup motorové pily pro potřeby obce a 

pily na výřez větví. Konkrétními parametry pro požadavek na nákup zahradní techniky 

byl pověřen J. Dušák. 

 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

 

10. Zastupitelstvo odsouhlasilo termíny a program plánovaných kulturních akcí na 

červenec 2013: 

 

 Nohejbalový turnaj a pouťová zábava – sobota 20.7.2013 

 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

 

11. Starostka informovala zastupitele o získání dotace z Úřadu práce na pracovní místo 

pracovníka údržby veřejné zeleně a úklidu v obci ve výši 15.000,-Kč/měs. Na dobu do 

30.11.2013. Na toto místo byl přijat stávající brigádník a bývalý zaměstnanec Petr 

Pivoňka, bytem Křenovice 93, 373 84 Dubné. 

 

 

12. Dále starostka informovala zastupitele o úspěšném získání příslibu dotace z programu 

Leader 2008 – 2013 – 10. Výzva (MAS Blanský les  - Netolicko) na projekt 

Rekonstrukce obecní knihovny a klubovny v Čakovci. Výše dotace je 255.726,-Kč, 

celkové způsobilé výdaje projektu jsou 365.324-Kč. Projekt bude realizován z části 

v tomto, ale převážně v příštím roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Konec: 22:00  hod. 

 

 

       Zapisovatel: Ing. Filip Petrách 

 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová  

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

 

Bc. Jan Dušák 

 

 

   Jana Jabůrková 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 


