
Zápis č. 12/22 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 7.12.2022 
 
Místo konání:   OÚ Čakov, Čakov č.p. 20 
 
Přítomní zastupitelé:   Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Milan Vlk, 

              Marcela Puchingerová, Ing. Michaela Bébrová, Bc. Jan Dušák – příchod 19:00, Mgr. Radka 
Svačinová – příchod 19:10,  

 
Omluven:                   
   
Hosté:                        paní Danovičová, pan Voves, pan Škrleta,  
            
Začátek:          18:00 hodin    
 
 
Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 5 zastupitelů a 
zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Ing. Lenka Šišpelová a 
ověřovateli zápisu bude Ing. M. Bébrová a Mgr. Radka Svačinová. V průběhu zasedání dorazili zastupitelé 
Bc. Jan Dušák a Mgr. Radka Svačinová. 
 

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) Žádost o souhlas se stavbou na pozemku KN parc.č.920/5 a 963/9 v k.ú. Čakovec 
2) Projekt výměny lamp veřejného osvětlení za technologii LED lamp, rozbor + odborný návrh druhu 

svítidel, předběžná kalkulace 
3) Návrh výše příspěvku na úhradu nákladů pro MŠ Čakov na rok 2023 
4) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2023 
5) Žádost o finanční dar na činnost TJ Sokol Žabovřesky, z.s. 
6) Žádost o finanční dar na činnost Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
7) Žádost o finanční dar na činnost Charita České Budějovice 
8) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním 

distribučního zařízení na pozemku KN parc.č. 959/12 a 351/11 v k.ú. Čakovec  
9) Diskuze a různé. 
 
Doplnění do programu: 
10) Žádost o finanční dar na činnost Střediska pro  ranou péči České Budějovice 
11) Žádost o finanční dar na činnost Prevent 99, z.ú. 
12) Inventarizace  a příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2022 
13) Informace k výletu za kulturou do Prahy 29.12.2022 
Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

        4.  Žádost o souhlas se stavbou na pozemku KN parc.č.920/5 a 963/9 v k.ú. Čakovec 
Starostka seznámila zastupitele s žádostí paní Danovičové o souhlas se stavbou na pozemku KN 
parc.č.920/5 a 963/9 v k.ú. Čakovec. Žadatelka osobně vysvětlila svůj záměr a problematiku situace.  
Zastupitelstvo vedlo o situaci rozpravu. 

 
Usnesení č. 075/12/2022 
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou sklepa na ovoce na pozemku KN parc.č.920/5 a 963/9 v k.ú. Čakovec 
dle předloženého. 
Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se: 0 

              
 



 
 

         5. Projekt výměny lamp veřejného osvětlení za technologii LED lamp, rozbor + odborný návrh druhu 
svítidel, předběžná kalkulace 
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem řešení výměny lamp veřejného osvětlení za technologii LED 
lamp a předběžnou cenovou kalkulací. Zastupitelstvo shlédlo prezentaci a nabídku firmy Osamtrade, s.r.o. 
z Českých Budějovic. Dále vedlo nad návrhem projektu rozpravu s ohledem na upřesnění technických 
parametrů a druhu světel do správního obvodu obce. 
 
Usnesení č. 076/12/2022 
Zastupitelstvo si vyslechlo předané informace, rozhodlo o pokračování  projektu výměny stávajících 

světel za světla s LED technologií v průběhu příštího roku a v případě, že projekt vyhoví pravidlům 

dotace POV Jihočeského kraje pověřuje starostku podáním žádosti do tohoto dotačního programu. 

Pro: 7 (příchod J .Dušák a R . Svačinová) Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

6. Návrh výše příspěvku na úhradu nákladů pro MŠ Čakov na rok 2023 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh výše příspěvku na úhradu nákladů pro MŠ Čakov na rok 2023. 

Návrh počítá s výší příspěvku na činnost MŠ Čakov ve výši 230.000,-Kč Zastupitelstvo vedlo o návrhu 

rozpravu.  

Usnesení č. 077/12/2022 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem MŠ Čakov na rok 2023.  Po rozpravě nad navrženou výší 
zastupitelstvo schvaluje částku 230.000,- Kč jako dotaci od zřizovatele na neinvestiční náklady a 
příspěvek na žáky. Částku 100.000,-Kč převede starostka na účet MŠ nejpozději do 28.2.2023, druhou 
část příspěvku, částku 130.000,- Kč nejpozději do 30.6.2023. 

 Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

7. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2023 
Starostka předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového provizoria následovně: 
- výdaje leden 2023 - 1.500.000,- Kč,  
- výdaje únor 2023 - 1.000.000,-  Kč , 
- výdaje březen 2023 -  1.000.000 ,-  Kč.  

     Výdaje prvního čtvrtletí roku 2023 činí celkem 3.500.000,- Kč. 
 
  Usnesení č. 078/12/2022 
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového provizoria na rok 2023 dle výše uvedeného v celkové výši 
výdajů pro první čtvrtletí roku 2023, a to 3.500.000,-Kč. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
8. Žádost o finanční dar na činnost TJ Sokol Žabovřesky, z.s. pro rok 2022. 

Starostka seznámila zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního daru na rok 2022 a informacemi ohledně 

činnosti a konkrétním poskytování služeb našim občanům organizace TJ Sokol Žabovřesky.  Zastupitelé 

vedli o žádosti rozpravu. 

Usnesení č. 079/12/2022 
  Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru na činnost TJ Sokol Žabovřesky, z.s. ve výši 2.000, 
Kč, ale až pro nadcházející rok 2023 a pověřuje starostku zařazením daru do návrhu rozpočtu roku 2023. 

  Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

9. Žádost o finanční dar na činnost Hospice sv. Jana Neumanna, o.p.s. 
Starostka seznámila zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního daru na rok 2023 a informacemi ohledně 

činnosti a poskytování služeb Hospice sv. Jana Neumanna, o.p.s.  Zastupitelé vedli o žádosti rozpravu. 

 
 



Usnesení č. 080/12/2022 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru na činnost Hospice sv. Jana Neumanna, o.p.s. ve 
výši 5.000,-Kč na rok 2023 a pověřuje starostku zařazením daru do návrhu rozpočtu roku 2023. 
Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 
10.  Žádost o finanční dar na činnost Charita České Budějovice 

Starostka seznámila zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního daru na rok 2023 a informacemi ohledně 

činnosti a poskytování služeb Charita České Budějovice.  Zastupitelé vedli o žádosti rozpravu. 

  

Usnesení č. 081/12/2022 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru na činnost Charita České Budějovice, o.p.s. ve výši 
3.000,-Kč na rok 2023 a pověřuje starostku zařazením daru do návrhu rozpočtu roku 2023. 
Pro: 6    Proti: 1 (Ing. M. Bébrová)   Zdržel se: 0 

 
11. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním  

 distribučního zařízení na pozemku KN parc.č.959/12 a 351/11 v k.ú Čakovec  
 Starostka informovala zastupitele o předložení žádosti s umístěním distribučního zařízení na pozemku obce 
KN parc.č.959/12 a 351/11 v k.ú Čakovec na akci „Jankov VN, TS Beneda, NN“ a o předloženém návrhu na 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které předložila v zastoupení investora a 
formy ED.G firma El - projekt s.r.o.  

 
 Usnesení č. 082/12/2022 
Zastupitelstvo si prohlédlo projektovanou trasu vedení NN a odsouhlasilo záměr stavby a umístění   
distribučního vedení na pozemku obce KN parc.č.959/12 a 351/11 v k.ú Čakovec. A dále odsouhlasilo 
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s úplatou a pověřilo starostku jejím 
podpisem.  
 Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 
12.  Žádost o finanční dar na činnost Střediska pro  ranou péči České Budějovice 

Starostka seznámila zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního daru na rok 2023 a informacemi ohledně 

činnosti a poskytování služeb SPRB České Budějovice.  Zastupitelé vedli o žádosti rozpravu. 

Usnesení č. 083/12/2022 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru na činnost Střediska pro ranou péči ve výši 5.000,-
Kč na rok 2023 a pověřuje starostku zařazením daru do návrhu rozpočtu roku 2023. 
Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

      13. Žádost o finanční dar na činnost Prevent 99, z.ú. 
Starostka seznámila zastupitele se žádosti společnosti Prevent 99 o příspěvek na činnost na rok 2023 ve 

výši 4.127,-Kč. Zastupitelé vedli o příspěvku rozpravu. 

Usnesení č. 084/12/2022 
Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí finančního daru na činnost Prevent 99 ve výši 4.127,-Kč na rok 
2023. 
Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

14.   Inventarizace  a příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2022 
Finanční výbor předložil zastupitelstvu návrh na provedení inventarizace majetku obce na inventurní 
soupisy vydané na stav k 31.12.2022 a na sestavení inventarizačních komisí. 

 
Usnesení č. 085/12/2022 
Na základě návrhu finančního výboru ukládá zastupitelstvo starostce vydat příkaz k provedení 
inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy vydané na stav k 31.12.2022. Termín 
provedení, vyhodnocení a odevzdání jednotlivých inventurních soupisů je stanoven nejpozději do 
18.1.2023. Zastupitelstvo ukládá účetní obce, aby předsedům jednotlivých komisí předala nutné 



inventurní soupisy movitého majetku nejpozději do 6.1.2023, ostatního majetku nejpozději do 
13.1.2023. 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                           M. Puchingerová              Z. Novotná,  

                                                                    Ing. L. Prener 
                                                                                  Z. Popelková  

č.2                         Jan Dušák       Ing. M. Bébrová, Mgr. R.Svačinová 
         č.3                                    Jan Dušák                 Ing. M. Bébrová, Mgr. R.Svačinová 
          č.4                        Jan Dušák       Jan Sládek, Mgr. R.Svačinová 
          č.5               Jan Dušák                       Ing. M. Bébrová, Jan Sládek 

 
Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 
15.  Informace k výletu za kulturou do Prahy 29.12.2022 

Starostka předala zastupitelstvu informace ohledně výletu za kulturou do Prahy dne 29.12.2022. Do Prahy 
bude organizován výlet autobusovou dopravou dne 29.12.2022 na činoherní představení v divadle Palace, 
které bude prioritně nabídnuto občanům obce za zlevněné vstupné včetně dopravy ve výši 600,-Kč/osobu, 
pro cizí, kteří nejsou ze správního obvodu obce Čakov,  bude vybíráno na výlet 750,-Kč na osobu, 
hromadná vstupenka do divadla je za 50 % cenu oproti běžnému vstupnému. Odjezd je 29.12.2022 
v 10:00 hodin ze zastávky Ve vsi v Čakově, na programu dne zastávka v Příbrami kolem poledne na exkurzi 
na Svaté hoře a na občerstvení. Návrat je plánován v pozdních nočních hodinách. Zastupitelstvo bere 
informaci na vědomí. 
 

16.  Informace o adventním koncertu v kostele sv. Linharta 
Starostka informovala zastupitele o konání adventního koncertu sboru Bella Musica v kostele sv. Linharta 
v Čakově dne 18.12.2022 od 17 hod. Před zahájením dojde k předání Betlémského světla zástupcům obce 
Čakov a občanům Čakova, kteří o něj budou mít zájem. Vstupné na adventní koncert je dobrovolné. 
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 
 

17.  Diskuze a různé 
 
 
 
 Konec:               21:00 hod. 

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

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                                    Mgr. Radka Svačinová                     


