
Zápis č. 12/21 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 6.12.2021 
 
Místo konání:   OÚ Čakov, Čakov č.p. 20 
 
Přítomní zastupitelé:   Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Ing. Libor Kukla,                  

Bc. Jan Dušák, Jana Jabůrková, Ing. Milan Vlk  
 
Omluven:                     
  
  
Hosté:             pan Voves, 
Začátek:            19:00 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 L. Šišpelová a ověřovateli 
zápisu budou Jana Jabůrková a 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: 
1. Aktualizace obecně závazných vyhlášek vztahujících se k odpadovému hospodářství 
2. Schválení aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2024 po zveřejnění    
schváleného návrhu 
3. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2022 
4. Informace o stavu některých starších prvků na dětských hřištích v Čakově a Čakovci, návrh na jejich 
obnovu a doplnění hřiště MŠ v souvislosti s dotačními příležitostmi konce roku 2021 a prvního čtvrtletí 
roku 2022 
5. Projekt opravy krovů a střech hospodářských budov v objektu víceúčelové budovy obecního úřadu 
v souvislosti s dotační příležitostí na MMR na konci roku 2021 
6. Dotační příležitosti konce roku 2021 a prvního čtvrtletí 2022 na některé rozpracované projekty obce  - 
a) dotace POV Jihočeského kraje b) ostatní dotace Jihočeského kraje c) ostatní dotace na projekt chodníku 
a sakrálních staveb MZe 
7. Návrh kalkulace ceny vodného pro rok 2022,  aktualizace plánu financování obnovy vodovodů  a 
kanalizací na období 2022 – 2031 z důvodu změny legislativy v oceňování majetku dle vyhlášky MZe  
8. Žádost Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice o příspěvek na činnost 
9. Diskuze a různé 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Doplnění do programu: 
10. Inventarizace  a příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2021- projednáno jako bod č.12 

               Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
        
        4.  Aktualizace obecně závazných vyhlášek vztahujících se k odpadovému hospodářství 
 Starostka seznámila zastupitelstvo s nutností aktualizace obecně závazných vyhlášek, týkajících se 

odpadového hospodářství. Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, 
jímž došlo také ke změnám právní úpravy místních poplatků a v organizaci systému odpadového 
hospodářství. Zastupitelstvo obce tedy z důvodu přizpůsobení se aktuální právní úpravě vydává obecně 
závaznou vyhlášku o místním poplatku a mění obecní systém odpadového hospodářství. Starostka 
předložila zastupitelstvu obce návrh obecně závazné vyhlášky 2/2021 , o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a návrh obecně závazné vyhlášky 3/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo se s návrhy seznámilo a vedlo nad nimi rozpravu. 
             



 
Usnesení č. 087/12/2021: 
a) Zastupitelstvo obce Čakov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství, ve znění přílohy č. 1 zápisu, která upravuje výši a systém výpočtu 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022. 

Touto obecně závaznou vyhláškou se současně zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 1.1.2020. 
Pro: 4   
Proti: 3  (M. Bébrová, M. Vlk, J. Jabůrková byli proti znění v článku úlev, nikoli proti navrhované výši 
poplatku) 
Zdržel se: 0 
 
b) Zastupitelstvo obce Čakov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021,  o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství, ve znění přílohy č. 2 zápisu, která upravuje  obecní systém 
odpadového hospodářství dle platné legislativy od 1.1.2022. Touto obecně závaznou vyhláškou se 
současně zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 1.1.2021. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

5.  Schválení aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2024 po zveřejnění    
 schváleného návrhu                         

Starostka předložila zastupitelům po bezpřipomínkovém zveřejnění dle platné legislativy střednědobý 
výhled rozpočtu obce na roky 2018 – 2024. 
 
Usnesení č. 088/12/2021: 
Zastupitelstvo schvaluje takto zveřejněný aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na roky   2018-
2024. 
Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
6.  Návrh rozpočtového provizoria na rok 2022 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového provizoria následovně: 
- výdaje leden 2022 - 1.500.000,- Kč,  
- výdaje únor 2022 - 1.000.000,-  Kč , 
- výdaje březen 2022 -  1.000.000 ,-  Kč.  

Výdaje prvního čtvrtletí roku 2022 činí celkem 3.500.000,- Kč.  
 

Usnesení č. 089/12/2021: 
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového provizoria na rok 2022 dle výše uvedeného v celkové výši 
výdajů pro první čtvrtletí roku 2022, a to 3.500.000,-Kč. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
7.  Informace o stavu některých starších prvků na dětských hřištích v Čakově a Čakovci, návrh na    jejich 

obnovu a doplnění hřiště MŠ v souvislosti s dotačními příležitostmi konce roku 2021 a prvního čtvrtletí 
roku 2022 
Starostka informovala zastupitele o stavu starších prvků na veřejných dětských hřištích v Čakově a 
v Čakovci. V souvislosti s dotačními příležitostmi konce roku 2021 a začátkem roku 2022 byla vedena 
debata o výměně osmihranné sestavy s klouzačkou v Čakovci a o výměně lezecké sestavy s houpačkou a 
skluzavkou v Čakově. Dále byla vedena rozprava o provedení druhé etapy doplnění dětského hřiště na 
zahradě MŠ v Čakově.  
 
Usnesení č. 090/12/2021 
Zastupitelstvo schvaluje přípravu projektu na obnovu a doplnění dětských prvků na veřejných 
prostranstvích a dále na hřišti MŠ v Čakově pro případnou novou výzvu v rámci MAS Blanský les, 
případně pro vypsanou výzvu MMR na rok 2023 nebo z dotační podpory Jihočeského kraje se 
spoluúčasti obce ve výši 100.000,-Kč. 



Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

8.  Projekt opravy krovů a střech hospodářských budov v objektu víceúčelové budovy obecního úřadu 
v souvislosti s dotační příležitostí na MMR na konci roku 2021 

Starostka seznámila zastupitele s posudkem stavu krovů a střechy hospodářských budov objektu 
fary, dále s nutností oprav části krovů a kompletní výměny krytiny včetně latí. Na projekt byla 
zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení firmou MURUS,MONUMENTA, 
RENOVAMUS, spol. s r.o. z 11/2012 a nyní je následníkem této firmy Ateliérem HERITAS, s.r.o. 
dopracovávána aktualizovaná projektová dokumentace a aktualizovaný rozpočet. V souvislosti 
s možností podání žádosti o dotaci do dotačního programu MMR na rekonstrukci a opravu 
veřejných budov s možností získání 80% dotace na projekt, bylo zastupitelstvu navrženo podání 
žádosti o tuto dotaci. 
 
Usnesení č. 091/12/2021 

Zastupitelstvo návrh na opravu střech v areálu Obecního úřadu s názvem „Rekonstrukce střech 
hospodářských budov víceúčelového objektu Obecního úřadu v Čakově“ projednalo a rozhodlo 
o podání žádosti do dotačního programu MMR na rekonstrukci a opravu veřejných budov 
č.117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Žádost o dotaci bude zpracována 
dotačním poradcem MAS Blanský les za úplatu dle předložené cenové nabídky. Pro případné 
přijetí dotace bude zastupitelstvo ještě hlasovat před podpisem dotační smlouvy. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku zajištěním statického posouzení zdiva a základů prostředního 
traktu. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 1 (Ing.L. Prener) 

     
9.  Dotační příležitosti konce roku 2021 a prvního čtvrtletí 2022 na některé rozpracované projekty obce     

a) dotace POV Jihočeského kraje  
b) ostatní dotace Jihočeského kraje  
c) ostatní dotace na projekt chodníku a sakrálních staveb MZe 

     Starostka informovala zastupitele o dotačních možnostech konce roku 2021 a začátku roku 2022 na 
některé plánované a rozpracované projekty obce. Zastupitelstvo vedlo nad dotačními příležitostmi 
rozpravu 
 
Usnesení č. 092/12/2021 

a) Zastupitelstvo návrh projednalo a schvaluje podání žádostí o dotaci z POV Jihočeského kraje 
na rok 2022 na tento projekt: 

• Zpevněné plochy  na odpadové nádoby a kontejnery na další odpadové hospodářství ve 
správním obvodu obce Čakov  (včetně souvisejícího oplocení, opěrných zdí a přístřešků 
atd.)          

             Žádosti o dotace s pozdějším termínem podání budou ke konkrétním projektům projednány na 
dalším zasedání zastupitelstva obce. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

10.  Návrh kalkulace ceny vodného pro rok 2022,  aktualizace plánu financování obnovy vodovodů  a    
kanalizací na období 2022 – 2031 z důvodu změny legislativy v oceňování majetku dle vyhlášky MZe 
Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním provozování vodovodu od firmy ČEVAK v roce 2020 a 

dále s návrhem kalkulace vodného pro rok 2022. Dále byla zastupitelstvu z důvodu legislativních změn 

předložena aktualizace plánu financování  obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 – 2031. 

 

 

Usnesení č. 093/12/2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování provozování vodovodu firmou ČEVAK za rok 2020 a 

neschvaluje předložený nový návrh kalkulace vodného na rok 2022. Požaduje zachování kalkulace  ve 

stejné výši jako na rok 2021. 



Zastupitelstvo schvaluje předloženou aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na 

období 2022 – 2031, která proběhla z důvodu změny legislativy v oceňování majetku dle nové vyhlášky 

ministerstva zemědělství. 

Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

11.  Žádost Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice o příspěvek na činnost 

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 pomáhá touto terénní 
službou přímo v rodinách  a také i nadále jedné rodině z našeho správního obvodu. 

 

Usnesení č. 094/12/2021 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí  finančního daru na podporu činnosti společnosti Středisko 

rané péče SPRB, pobočka České Budějovice ve výši 5000,- Kč pro rok 2022. Pověřuje starostku, 

aby tato částka byla zapracována do návrhu rozpočtu obce pro rok 2022 a dále vyplacením 

finančního daru do konce roku 2023. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0  

12.  Inventarizace  a příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2021 
Finanční výbor předložil zastupitelstvu návrh na provedení inventarizace majetku obce na inventurní 
soupisy vydané na stav k 31.12.2021 a na sestavení inventarizačních komisí. 

 
Usnesení č. 095/12/2021 
Na základě návrhu finančního výboru ukládá zastupitelstvo starostce vydat příkaz k provedení 
inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy vydané na stav k 31.12.2021. Termín 
provedení, vyhodnocení a odevzdání jednotlivých inventurních soupisů je stanoven nejpozději do 
17.1.2022. Zastupitelstvo ukládá účetní obce, aby předsedům jednotlivých komisí předala nutné 
inventurní soupisy majetku nejpozději do 5.1.2022. Zastupitelstvo stanovuje tyto inventarizační komise, 
které budou uvedeny na jednotlivých soupisech majetku.  

 
          č. komise               předseda komise     členové komise 
             hlavní komise     Ing. L. Šišpelová                 Ing. M. Vlk 
      č.1                           J. Jabůrková                Z. Novotná,  

                                                                    Ing. L. Prener 
                                                                                  Z. Popelková  

č.2                         Jan Dušák       Ing. M. Bébrová, Ing. Libor Kukla 
         č.3                                    Jan Dušák                 Ing. M. Bébrová, Ing. Libor Kukla 
          č.4                        Jan Dušák       Jan Sládek Ing. Libor Kukla 
          č.5               Ing. Libor Kukla                   Ing. M. Bébrová, Jan Sládek 

 
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 27.12.2021od 19:00 hod. 
Termín je předběžný. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 

 
 

   Konec:      22:00 hod. 
 

      Zapisovatel:       Ing. Lenka Šišpelová                          Ověřovatelé:  Ing. M. Bébrová 
 
                                           
 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                                   Jana Jabůrková                   


