
Zápis č. 12/20 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19.10.2020 

 

Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p.20 

 

Přítomní zastupitelé:  Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Milan Vlk, Bc. Jan Dušák,, Ing. Libor Kukla, 

Ing. Michaela Bébrová 

 

Omluven: Jana Jabůrková 

   

Hosté:   pan Voves, paní Valentová firma Traval s.r.o.  

Začátek:  19:00  hodin 

 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů a 

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

ověřovateli zápisu bude Bc. Jan Dušák, Ing. Michaela Bébrová 

 

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: 

 

Navržený program: 

1. Seznámení s návrhem plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Čakov u Českých 

Budějovic, schválení navrhovaného plánu společných zařízení. 

2. Seznámení s návrhem plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Čakovec, 

schválení navrhovaného plánu společných zařízení.  

3. Návrh aktualizace OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

4. Informace o ukončené realizaci projektu „Oprava stropu a výmalby HZ“ v Čakově. 

5. Kulturní akce do konce roku 2020. 

6. Diskuze a různé: 

 - přístřešek na umístění popelnic v Čakovci – nové umístění 

 - rozvržení a nákup nových regálů v HZ v Čakově 

               Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

    

 Doplnění programu: 

     1. Návrh kalkulace vodného od firmy ČEVAK, a.s. na rok 2021 – doplněno jako bod č.10 

  2. Informace o realizaci projektu stavby kanalizace a ČOV Čakov - nová přípojka pro MŠ Čakov a 

okolní chataře, jímka na kaly z nepřipojených nemovitostí  s dávkováním pro ČOV – doplněno jako 

bod č. 11 

  3. Informace o realizaci projektu nových webových stránek obce - doplněno jako bod č.12 

 

4. Seznámení s návrhem plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Čakov u    

Českých Budějovic, schválení navrhovaného plánu společných zařízení.: 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem plánu společných zařízení, který byl vytvořen projekční firmou 

Traval s.r.o. dle zadání Státního pozemkového úřadu v rámci probíhajících KoPú v k.ú. Čakov u Českých 

Budějovic, a dále ve spolupráci  se sborem zástupců vlastníků. Sbor zástupců tento návrh společných 

zařízení schválil. Nyní je předkládán dle legislativy ke schválení zastupitelstvu obce. 

 

        Usnesení č. 82/12/2020 

Zastupitelstvo schvaluje návrh plánu společných zařízení, předložený Státním pozemkovým úřadem, 

pro komplexní pozemkové úpravy Čakov u Českých Budějovic. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

5.  Seznámení s návrhem plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Čakov u    

Českých Budějovic, schválení navrhovaného plánu společných zařízení.: 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem plánu společných zařízení, který byl vytvořen projekční firmou 

Traval s.r.o. dle zadání Státního pozemkového úřadu v rámci probíhajících KoPú v k.ú. Čakovec, a dále ve 



spolupráci  se sborem zástupců vlastníků. Sbor zástupců tento návrh společných zařízení schválil. Nyní je 

předkládán dle legislativy ke schválení zastupitelstvu obce. 

 

        Usnesení č. 83/12/2020 

Zastupitelstvo schvaluje návrh plánu společných zařízení, předložený Státním pozemkovým úřadem, 

pro komplexní pozemkové úpravy Čakovec. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

6.  Návrh aktualizace OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem     

Starostka předložila zastupitelstvu návrh aktualizace OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 

Návrh obsahuje rozšíření možnosti uložení nebezpečného, stavebního a velkoobjemového odpadu 

v objemu 1 káry pro občany ze právního obvodu obce Čakov zdarma do sběrného dvora firmy FCC České 

Budějovice, s.r.o., Dolní 1 v Českých Budějovicích . 

 

Usnesení č. 84/12/2020 

Zastupitelstvo vedlo o návrhu rozpravu a předložený návrh upravilo. Dále pověřuje starostku 

konzultací návrhu s MV, aby byl v souladu s platnou legislativou. Po této konzultaci bude 

aktualizovaná OZV schválena na dalším zasedání zastupitelstva obce. 

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

              7. Informace o ukončené realizaci projektu „Oprava stropu a výmalby HZ“ v Čakově. 

 Starostka seznámila zastupitele s ukončenou realizací projektu „Oprava stropu a výmalby HZ“ v Čakově. 

Celkové náklady byly ve výši 59.265,80 Kč schválená oprava stropu a 13.797,- Kč provedení výmalby. 

Projekt byl podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje – Neinvestiční dotace pro JSDHO ve výši 

29.000,-Kč. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

8. Kulturní akce do konce roku 2020 

Starostka informovala zastupitele  o původně plánovaných kulturních akcích do konce roku 2020, a to 

Setkání dříve narozených, Lampionový průvod, Výlet za kulturou do Prahy a tradiční rozsvícení vánočního 

stromu a o problematice momentálních proti epidemiologických opatření a špatné situaci ohledně pandemie 

COVID-19.  

 

Usnesení č. 85/12/2020 

Zastupitelstvo vedlo o rozsahu a termínech kulturních akcí rozpravu a s ohledem na momentální 

špatnou epidemiologickou situaci zrušilo všechny kulturní akce do konce roku 2020 kromě 

Tradičního rozsvícení vánočního stromu. Tato akce bude závislá na momentální situaci a aktuálních 

platných epidemiologických nařízení na přelomu listopadu, případně v průběhu prosince. 

             Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

9. Diskuze a různé: 

 - přístřešek na umístění popelnic v Čakovci – zastupitelé byli seznámeni s možností nového 

umístění přístřešku a s bezproblémovým vyvážením separovaného odpadu z tohoto místa po 

projednání se svozovou firmou, odsouhlasili tedy změnu umístění přístřešku. Dále vedli debatu o jeho 

vzhledu vzhledem k umístění mimo náves a s ohledem na omezené finance. 

 - rozvržení a nákup nových regálů v HZ v Čakově. Zastupitelé, kteří jsou zároveň hasiči, 

předložili starostce návrh na možné uspořádání a nákup regálů do HZ v Čakově. Konkrétním 

výběrem typu regálů a nové šatní skříně byl pověřen J. Dušák. 

 

10. Návrh kalkulace vodného od firmy ČEVAK, a.s. na rok 2021 – doplněno jako bod č.10      

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem kalkulace vodného ve dvousložkové formě na rok 2021. Návrh 

ceny vodného spočívá v navýšení ceny vodného o 33 haléřů. Na zvýšení ceny vodného, resp. jeho 

pohyblivé složky má vliv především změna ceny za nákup vody od Jihočeského vodárenského svazu a 

nájemné dle schváleného Plánu financování obnovy ve výši  17.000 Kč. Pro výpočet ceny je naopak 

pozitivní mírný nárůst fakturovaných m3. Pohyblivá složka vodného pro rok 2021 vychází 37,88 Kč/m3 

bez DPH, což je navýšení o 33 haléřů oproti  roku 2020 (cena vodného roku 2020 37,55 Kč bez DPH/m3). 

Pevná složka ceny zůstává  - roční paušály -  zůstávají beze změny, 352 Kč pro vodoměry kategorie A 

(rodinné domky), 1.431 Kč pro kategorii B, vše v cenách bez DPH. 

 



Usnesení č. 86/12/2020 

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem zvýšení ceny vodného o 0,33 Kč/m3 bez DPH  pro rok 2021 tj. 

s návrhem ceny vodného ve výši  37,88 Kč/m3 bez DPH na rok 2021, přičemž pevná složka vodného 

se nemění a zůstává shodná s minulým rokem. 

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

  

11. Informace o realizaci projektu stavby kanalizace a ČOV Čakov - nová přípojka pro MŠ Čakov a 

okolní chataře, jímka na kaly z nepřipojených nemovitostí  s dávkováním pro ČOV – doplněno jako 

bod č. 11 

Starostka předložila zastupitelstvu předběžný návrh řešení nové přípojky na kanalizaci pro MŠ Čakov, 

zároveň s možností provedení sdružené přípojky pro rekreační objekty, které by měly vážný zájem o 

napojení i za nutného kofinancování nákladů na přípojku. Zastupitelstvo vedlo o návrhu umístění přípojky 

rozpravu. Dále bylo zastupitelstvu představeno technické řešení možnosti umísťování starých kalů z jímek 

nepřipojených nemovitostí na ČOV Čakov. 

 

Usnesení č. 86/12/2020 

Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným umístěním přípojky pro MŠ Čakov a s případným 

vybudováním sdružené přípojky i pro vážné zájemce z rekreantů, kteří měli být napojeni až v druhé 

etapě, za podmínky, že si budou financovat stavbu přípojky. Zastupitelstvo souhlasí se započetím 

projekčních prací a inženýrskou činností na nové přípojce.  Dále zastupitelstvo požaduje k návrhu 

řešení možnosti umisťování starých kalů z jímek nepřipojených nemovitostí na ČOV Čakov 

pokračovat v prověření jiného technického řešení v souvislosti s využitím zásobní jímky přečerpávací 

stanice. 

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

12. Informace o realizaci projektu nových webových stránek obce - doplněno jako bod č.12 

 Starostka seznámila zastupitele s implementací nového grafického návrhu v rámci projektu nové webové 

stránky obce. Zatím došlo pouze k implementaci nového webového designu v nejbližších týdnech dojde 

k odladění designu titulní stránky a zavedení  a nastavení nových funkčností stránek včetně školení 

obsluhy. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

  

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na  9.11.2020 nebo  16.11.2020 

od 19:00 hod. Termíny jsou předběžné. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 

 

 

   Konec:   22:30 hod. 

 

      Zapisovatel:      Ing. Lenka Šišpelová                        Ověřovatelé:  Bc. Jan |Dušák 

                                           

 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                              Ing. Michaela Bébrová 

. 


