Zápis č. 12/18 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 17. 12. 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:
Začátek:

p. Voves.
18:30 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Ing. Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou Ing. M. Bébrová a Ing. L. Kukla
2. Starostka seznámila zastupitele s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce,
zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí
3. Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání:
 Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019 po zveřejnění jeho návrhu
 Žádost čj.: OC-561/2018 Střediska rané péče SPRB, pobočka České Budějovice o
poskytnutí příspěvek na činnost pro rok 2019
 Příkaz k provedení inventarizace majetku obce
 Návrhy na projekty z dotace POV Jihočeského kraje na rok 2019
 Návrh kalkulace vodného od firmy ČEVAK, a.s. na rok 2019
 Návrh úpravy pozemků zahrnutých v soupisu nároků obce Čakov v rámci KoPÚ Jankov
u Českých Budějovic
 Návrh na rozšíření obecního úřadu o jedno pracovní místo, zahrnující činnosti účetní,
pokladní a pracovníka podatelny a spisové služby Obecního úřadu v Čakově
 Informace ze ZD Skalka – dopis ze dne18.11.2018 čj. OC-560/2018
 Diskuze - dotační příležitosti Jihočeského kraje, první vlna
- kulturní projekty a akce roku 2019
Doplnění do programu:
 Ukončení činnosti lesního hospodáře k 31.12.2018, informace o stavu lesa a doporučení
nového lesního hospodáře - firmy Energoforest, s.r.o. – zařazeno jako bod č.12
 Návrh na pořízení vybavení kanceláře pro obecní budovu fary čp.20 (víceúčelovou
budovu obecního úřadu) - zařazeno jako bod 13.
 Informace o schválení rozpočtového opatření č.10 – zařazeno jako bod č.14
 Mimořádný členský příspěvek DSO Blanský les za podíl na realizaci společného
projektu POV2018 Pořízení vybavení ZŠ a MŠ ve správním obvodu obcí svazku
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019 po zveřejnění jeho návrhu
Starostka informovala zastupitelstvo, že zveřejnění návrhu na hospodaření obce v prvním
čtvrtletí roku 2019 dle rozpočtového provizoria proběhlo bez připomínek.
Usnesení č. 96/12/2018:
Zastupitelstvo schválilo po bezpřipomínkovém zveřejnění návrh na hospodaření obce v
prvním čtvrtletí roku 2019 dle rozpočtového provizoria následovně: výdaje leden 2019 –
800.000 Kč, výdaje únor 2019 – 800.000 Kč, výdaje březen 2019 - 800.000 Kč. Výdaje
prvního čtvrtletí roku 2019 činí celkem 2.400.000 Kč.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Žádost čj.: OC-561/2018 Střediska rané péče SPRB, pobočka České Budějovice o
poskytnutí příspěvek na činnost pro rok 2019
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí Střediska rané péče SPRB, pobočka České Budějovice
o příspěvek na činnost v rámci projektu poskytování sociálně-zdravotních služeb v oblasti rané
péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Organizace obsluhuje touto
terénní službou přímo v rodinách cca 130 rodin po celé ČR a také jednu rodinu z našeho
správního obvodu.
Usnesení č. 97/12/2018
Zastupitelstvo vedlo o příspěvku diskuzi a rozhodne o něm až po získání podrobnějších
informací. Zjištěním doplňujících informací pověřilo zastupitelstvo starostku obce.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce
Předsedkyně finančního výboru Jana Jabůrková, předložila zastupitelstvu návrh na provedení
inventarizace majetku obce na inventurní soupisy vydané na stav k 31.12.2018 a na sestavení
inventarizačních komisí.
Usnesení č. 98/12/2018
Na základě návrhu předsedkyně finančního výboru ukládá zastupitelstvo starostce vydat
příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy vydané
na stav k 31.12.2018. Termín provedení, vyhodnocení a odevzdání jednotlivých
inventurních soupisů je stanoven do 14.1.2018. Zastupitelstvo ukládá účetní obce, aby
předsedům jednotlivých komisí předala inventurní soupisy nejpozději do 7.1.2018.
Zastupitelstvo stanovuje tyto inventarizační komise, které budou uvedeny na jednotlivých
soupisech majetku.
č. komise
hlavní komise
č.1

předseda komise
Ing. L. Šišpelová
J. Jabůrková

č.2
Jan Dušák
č.3
Jan Dušák
č.4
Jan Dušák
č.5
Ing.Libor Kukla
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

členové komise
Ing. M. Vlk
E. Komrsková,
Ing. L. Prener
Z. Popelková
Ing. M. Bébrová, Ing. Libor Kukla
Ing. M. Bébrová, Ing. Libor Kukla
Jan Sládek Ing. Libor Kukla
Ing. M. Bébrová, Jan Sládek

7. Návrhy na projekty z dotace POV Jihočeského kraje na rok 2019
Starostka seznámila zastupitele s návrhy na možné projekty pro podání žádosti o dotaci do
POV Jihočeského kraje pro rok 2019. Jedná se o následující návrhy:
1) Pořízení vybavení pro budovu bývalé fary II – nábytek archiv
2) Oprava střechy obecní garáže v Čakovci
3) Vybudování dlážděného a zastřešeného stání místa pro odpadové nádoby v Čakovci
4) Oprava schodů ke kostelu a úprava parčíku na návsi v Čakově
5) Oprava fasády MŠ Čakov
.
Usnesení č. 99/12/2018
Zastupitelstvo vedlo o jednotlivých návrzích rozpravu a rozhodlo o podání žádosti do
POV2019 Jihočeského kraje na následující dva projekty v tomto pořadí:
1) Oprava budovy OÚ a MŠ Čakov č.p. Čakov 19 – odhad nákladů ve výši 300.000,-Kč
2) Komplexní úprava návesních prostor v Čakově a v Čakovci – odhad nákladů ve výši
200.000,-Kč
A pověřuje starostku podáním žádostí do dotačního titulu Jihočeského kraje POV 2019.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

8. Návrh kalkulace vodného od firmy ČEVAK, a.s. na rok 2019
Starostka předložila zastupitelstvu skutečný vývoj nákladů 1. – 8. měsíce roku 2018
provozování vodovodu a návrh vývoje nákladů včetně kalkulace vodného pro rok 2019,
dodané provozovatelem vodovodu firmou ČEVAK, a.s. Na základě této kalkulace a vydané
vyhlášky č. 3/2008 o úhradě vodného ve dvousložkové formě projednalo zastupitelstvo návrh
kalkulace dvousložkové ceny vodného pro Obec Čakov na rok 2019. Pro rok 2019 se zvyšuje
cena vody proti roku 2018 o 0,28 halířů tj. pohyblivá složka ceny se zvyšuje z 35,87 Kč/m3
bez DPH tj. 41,02 Kč/m3 s DPH na 35,95 Kč bez DPH a 41,34 s DPH, pevná složka (zůstává
stejná) - 352,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 2,5 m3/H, 1431,-Kč/vodoměrné místo o
průtoku do 6 m3/H. Ceny jsou uvedeny bez DPH, v kalkulaci je počítáno s platnou DPH ve
výši 15%.
Usnesení č. 100/12/2018
Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo kalkulaci ceny vodného pro rok 2019 dle
předloženého návrhu, a to 35,95 Kč/m3 – pohyblivá složka, pevná složka - 352,Kč/vodoměrné místo o průtoku do 2,5 m3/H, 1431,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 6
m3/H. Ceny jsou uvedeny bez DPH, v kalkulaci je počítáno s platnou DPH ve výši 15%.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Návrh úpravy pozemků zahrnutých v soupisu nároků obce Čakov v rámci KoPÚ Jankov
u Českých Budějovic
Starostka seznámila zastupitele s návrhem úpravy pozemků obce Čakov zahrnutých v soupisu
nároků obce Čakov v rámci KoPÚ Jankov u Českých Budějovic. Jedná se o pozemky v celkové
výměře 696m2 - 882/2, 887/17, 887/18, 1776/4, 1776/5, 1776/6, 2446/4, 2542/4, 2558/5 v k.ú
Jankov u Českých Budějovic.
Usnesení č. 101/12/2018
Zastupitelstvo návrh si návrh prohlédlo a souhlasí s úpravou těchto pozemků do dvou
pozemků situovaných u komunikace, vedoucí kolem osady Borovka. Výměra zůstává
stejná, ocenění pozemků by mělo být o 640,-Kč vyšší.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Návrh na rozšíření obecního úřadu o jedno pracovní místo, zahrnující činnosti účetní,
pokladní a pracovníka podatelny a spisové služby Obecního úřadu v Čakově
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na vytvoření nového pracovního místa na pozici
účetní, pokladní a pracovníka podatelny a spisové služby na OÚ v Čakově. Zastupitelstvo
vedlo o návrhu rozpravu.
Usnesení č. 102/12/2018
Zastupitelstvo odsouhlasilo vytvoření pracovního místa na částečný úvazek na činnost
účetní, pokladní a pracovníka podatelny a spisové služby a dalších potřebných činností na
Obecním úřadě v Čakově.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
11. Informace ze ZD Skalka – dopis ze dne 18.11.2018 čj. OC-560/2018
Starostka seznámila zastupitele s dopisem ZD Skalka, stávajícího nájemce zemědělských
pozemků obce, který vyjadřuje vůli ZD Skalka nadále pečlivě zemědělsky obhospodařovat
pronajaté pozemky a spolupracovat s obcí. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

12. Ukončení činnosti lesního hospodáře k 31.12.2018, informace o stavu lesa a doporučení
nového lesního hospodáře - firmy Energoforest, s.r.o. – zařazeno jako bod č.12
Starostka informovala zastupitele o dopise od firmy Cypro – hospodaření v lesích s.r.o. o
ukončení lesních prací pro Obec Čakov z důvodu nedostatku pracovníků a odchodu do
starobního důchodu. Dále informovala zastupitele o kalamitě brouka v obecních lesích, v její
likvidaci, bude nutné pokračovat i nadále na začátku roku 2019 a o nutnosti najít nového
lesního hospodáře. Firmy Cypro – hospodaření v lesích s.r.o. doporučila obci Čakov služby
firmy Energoforest s.r.o. ze Mříčí. Zastupitelstvo vedlo o situaci rozpravu a rozhodlo poptat
ještě další firmy.
13. Návrh na pořízení vybavení kanceláře pro obecní budovu fary čp.20 (víceúčelovou
budovu obecního úřadu)
Starostka představila zastupitelstvu návrhy a cenové nabídky na dodávku vybavení kanceláře
nábytkem a výpočetní technikou od firem IMEGO s.r.o., Antonín Mikulka a W-partner s.r.o.
zastupitelstvo vedlo o předložených nabídkách rozpravu.
Usnesení č. 103/12/2018
Zastupitelstvo si návrhy prohlédlo a odsouhlasilo pořízení vybavení kanceláře nábytkem
pro nově zrekonstruovanou obecní budovu bývalé fary čp. 20 (víceúčelová budova
obecního úřadu) od firmy Antonín Mikulka ve výši do 47.000,- Kč, od firmy IMEGO
s.r.o. ve výši do 61.000 ,- Kč a počítačovým vybavením ve výši do 47.000 ,- Kč od firmy
W-Partner s.r.o. a pověřuje starostku realizací akce.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
14. Informace o schválení rozpočtového opatření č.11 – zařazeno jako bod č.14
Starostka informovala zastupitelstvo o schválení rozpočtového opatření č.11. Rozpočtové
opatření č. 11 zvyšuje příjmy rozpočtu o 267.750,-Kč a snižuje celkem výdaje rozpočtu o
72.900,-Kč. Snižuje tedy plánovaný a rozpočtu o 340.650,-Kč. Zastupitelstvo bere informaci
na vědomí.
15. Mimořádný členský příspěvek DSO Blanský les za podíl na realizaci společného projektu
POV2018 Pořízení vybavení ZŠ a MŠ ve správním obvodu obcí svazku – zařazeno jako
bod č.15
Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení žádost předsedy DSO Blanský les o mimořádný
členský příspěvek ve výši vlastního podílu na realizaci společného projektu „Pořízení vybavení
ŽŠ as MŠ členských obcí DSO“ z dotačního titulu POV Jihočeského kraje pro společné
integrované projekty mikroregionů na rok 2018. Obec Čakov se zapojila do projektu pořízením
vybavení pro MŠ Čakov v celkové výši 97.500 tis. Kč -nové kuchyňské linky, automatických
rolet do ložnice a jídelního setu (stolek , židle) do jídelny - z toho dotace ve výši 50% tj.
48.750,-Kč, druhá polovina tj. 48.750,-_Kč tvoří vlastní podíl obce.
Usnesení č. 104/12/2018
Zastupitelstvo schválilo žádost o mimořádný členský příspěvek pro DSO Blanský les ve výši
48.750,-Kč a pověřuje starostku úhradou tohoto příspěvku do 31.12.2018.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1
16. Diskuze a různé - Diskuze - dotační příležitosti Jihočeského kraje, první vlna
- kulturní projekty a akce roku 2019
- informace ing. Ladislava Prenera o možnostech a podmínkách ukládání
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, včetně stavební sutě pro obce na skládce Švábův
Hrádek – zastupitelstvo diskutovalo o možnosti bezplatného ukládání těchto odpadů na
skládce Švábův Hrádek v Českých Budějovicích v rámci zajišťování odstraňování odpadů od
občanů ze správního obvodu obce

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 7 nebo 14.1.2018
od 18:30 hod.

Konec:
Zapisovatel:
Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

22:30 hod.
Ing. Milan Vlk
Ing. Lenka Šišpelová
Ing. Libor Kukla
Ing. Michaela Bébrová

