
Zápis č. 12/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 14.9. 2015 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Jan Dušák, Petr Jílek, Ing. Ladislav 

Prener,  

 

Omluven:  Tomáš Jabůrek, Michal Ivana 

   

Hosté:                          p. Voves, Mgr. Radek Tušl 

       

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: 

 

 Smlouva o výpůjčce DSO Blanský les 

 Nabídka na zřízení dalších hnízd bezdrátového rozhlasu  

 Návrh vlajky a znaku obce Čakov 

 Rozpočtová opatření a plnění rozpočtu roku 2015 k 31.8.2015 

 Návrhy termínů a programu kulturních akcí do konce roku 2015 

 Diskuze a různé 

Návrh na pořízení měřičů rychlosti pro obce Čakov a  Čakovec 

Podrobnosti Čakovské prkno 

            Doplnění programu: 

 Žádost občanů Čakovce 

 

 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program a jeho úpravy. 

 Pro:   5    Proti:   0     Zdržel se: 0 

  
3. Smlouva o výpůjčce DSO Blanský les 

Starostka seznámila zastupitelstvo se zněním smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky získané 

pro potřeby Obecního úřadu z dotace poskytnuté DSO Blanský les Jihočeským krajem.   

Usnesení č. 80/12/2015  

Zastupitelstvo smlouvu odsouhlasilo a pověřuje starostku jejím podpisem. 
Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

  

4. Nabídka na zřízení dalších hnízd bezdrátového rozhlasu  

Starostka předložila zastupitelstvu k projednání návrh a cenovou nabídku rozšíření obecního 

bezdrátového rozhlasu do osad Horní Holubovká Bašta a samota Borovka. 

Usnesení č. 81/12/2015    

Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo pořízení veřejného rozhlasu pro osadu Horní 

Holubovská Bašta. Pořízení a instalaci rozhlasu bude předcházet jednání s obyvateli osady 

Horní Holubovská Bašta a samota Borovka. 

      Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

5. Návrh vlajky a znaku obce Čakov 

Starostka seznámila zastupitelstvo s prvními návrhy na vlajku a znak Obce Čakov. O podobě 

znaku a vlaky obce byla vedena diskuse. 

Usnesení č. 82/12/2015    

Zastupitelstvo bylo seznámeno s předloženými návrhy a rozhodlo oslovit pana Klimeše o 

rozšíření jeho návrhu o další varianty. Poté budou s návrhy seznámeni občané se správního 

obvodu obce. 

Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 



6. Rozpočtová opatření a plnění rozpočtu roku 2015 k 31.8.2015 

Starostka seznámila zastupitelstvo s úpravami rozpočtu, které byly schváleny starostkou 

v rámci zastupitelstvem pověřené pravomocí a byly provedeny v průběhu června, července a 

srpna. Jedná se o rozpočtové opatření č.4,5,6. Rozpočtová opatření budou zveřejněna na 

elektronické úřední desce. Starostka dále zastupitele informovala o vývoji rozpočtu 

k 31.8.2015. Rozpočtové příjmy se pohybovaly k tomuto datu ve výši 2.885 tis. Kč a 

rozpočtové výdaje ve výši 1.736tis. Kč, což zatím znamená přebytek rozpočtu ve výši 1.149 

tis., tento přebytek rozpočtu bude ale ke konci roku rozhodně klesat úhradami faktur za 

realizované dosud neukončené investiční a neinvestiční akce. V rozpočtu, po starostkou, a 

zastupitelstvem schválených změnách rozpočtu, je zatím plánován upravený přebytek ve výši 

249 tis. Kč. 

Usnesení č. 83/12/2015  

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

7. Návrhy termínů a programu kulturních akcí do konce roku 2015 

Starostka předložila zastupitelstvu k odsouhlasení návrhy termínů kulturních akcí, které 

proběhnou do konce roku 2015. Zároveň proběhla diskuze nad programem těchto akcí, 

především nad programem setkání seniorů. 

Jedná se o následující akce a termíny jejich konání: 

Čakovské Prkno - minipřehlídka amatérského divadla – 26. 27.9.2015 

Lampionový průvod pro děti – 7.11.2015 

Setkání seniorů – 22.11.2015 

Rozsvícení vánočního stromu – 28.11.2015 

Usnesení č. 84/12/2015  

Zastupitelstvo odsouhlasilo předběžné termíny a program výše uvedených akcí. 

Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

8. Diskuze a různé 

 

ŽÁDOST občanů Čakovce: 

Jedná se o spoj č. 3200907 směr Č. Budějovice (14:50) – Holašovice. 

Zde v Čakovci je nejméně 5 dětí, které by tímto spojem mohli jezdit, pokud by jel z Čakova 

přímo do Čakovce. V současné době jezdí Dubné, Čakov, Jankov, Holašovice, Čakovec. 

Jízdné stojí tímto s. v úseku Dubné – Čakovec 14 Kč (poloviční). 

Vyjádření: Zastupitelstvo rozhodlo o projednání změny trasy a zapracování do změn jízdního 

řádu od roku 2016. 

 

Příští zastupitelstvo 5.10. 2015, 19:00 hod. 

 

Konec:  21:00 hod. 

 

 

Zapisovatel: Jan Dušák                  

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé: Ing. Milan Vlk 

 

    

    

Petr Jílek 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 


