Zápis č. 13/20 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 16.11.2020
Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p.20
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, , Bc. Jan Dušák, Ing. Libor Kukla, Ing. Michaela
Bébrová, Jana Jabůrková
Omluven:

Ing. Milan Vlk,

Hosté:
Začátek:

pan Voves
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 Ing. Libor Kukla a Ing. Ladislav Prener.
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. Informace o vývoji pandemie COVID-19 v obcích ve správním obvodu obce Čakov, omezení v obci
Čakov vycházející z opatření vlády
2. Realizace a stavba kanalizace a ČOV Čakov
- informace o průběhu stavby, úprava rozpočtu související s úhradou schválených faktur, hrazených
z dotace MZE
- prověřované možnosti technického řešení jímky na kaly z nepřipojovaných nemovitostí včetně
ocenění
3. Informace o plnění rozpočtu k 31.10.2020, provedená rozpočtová opatření
4. Informace o hospodaření v lese, návrh na těžbu dalších souší
5. Diskuze o projektech pro dotační program POV Jihočeského kraje 2021
6. Dotační příležitosti MMR a další
7. Diskuze a různé
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Doplnění programu:
1. Aktualizace OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem – doplněno jako bod č.11
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Informace o vývoji pandemie COVID-19 v obcích ve správním obvodu obce Čakov, omezení v obci
Čakov vycházející z opatření vlády
Starostka seznámila zastupitele s informacemi o vývoji pandemie COVID-19 v obcích ve správním obvodu
obce Čakov a s omezeními zavedenými v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními. Ve správním
obvodu obce Čakov byly v průběhu října evidovány první případy nákazy coronavirem SARS-COV2, a
tento počet mírně vzrostl. Přijatá omezení jsou v souvislosti s opatřeními vlády ČR a občané jsou o nich
informováni prostřednictvím webových stránek, úřední desky a mobilního rozhlasu. Obecní úřad je
připraven poskytnout na požádání obyvatelům, postiženým nemocí nebo karanténou, podporu ve formě
obstarání základních potřeb (potravin a drogerie), dále poskytnutím omezeného množství dezinfekce a
ochranných prostředků. Požádat si mohou občané na telefonních číslech 723 872 897 starosta, 602 348 959
místostarosta, příp. 723031271 – účetní obce. Zastupitelé vedli rozpravu o předaných informacích a
berou je na vědomí.
5. Realizace a stavba kanalizace a ČOV Čakov
a) Starostka informovala zastupitele o průběhu výstavby ČOV a kanalizace Čakov – konkrétně hlavního
kanalizačního řádu stok A stavební jámy, základu, armatur a začínající betonáže stěn monobloku čistírny
odpadních vod. Zastupitelé byly seznámeni s tím, že jsou na stavbě organizovány pravidelné kontrolní dni,

dále byla starostkou obce a TDI po konzultaci s dotační poradkyní odsouhlasena první fakturace
prostavěných nákladů dle smlouvy za měsíc říjen, která bude celá financována z dotace MZE, jelikož se
jedná o uznatelné náklady. Faktura byla již odeslána k proplacení na MZE.
Usnesení č. 87/13/2020
a) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny související se stavbou ČOV, konkrétně s první a
případně další fakturací do 31.12.2020, související s navýšením položek příjmů v paragrafech a
položkách určených pro příjem dotace MZE a dále ve zvýšení výdajů souvisejících s úhradou faktur
na par. 2021, konkrétně na stavbu ČOV a kanalizace Čakov postupně do výše 3.610.000 Kč a
pověřuje starostku pravomocí schválit potřebná rozpočtová opatření do konce roku 2020, týkajících
se realizace této stavby dle oceněného soupisu prací, který byl přílohou uzavřené smlouvy .
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
b) Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se situací ohledně rozpočtu a nabídky na jímku pro umístění
odpadních kalů z nepřipojených nemovitostí včetně nutné technologie pro postupné vstřikování kalů
na ČOV, a dále s výsledkem prověření možnosti umístění technologie do prostoru čerpací stanice,
která nakonec nebyla projektantem doporučena. Zastupitelstvo vedlo o předaných informacích
rozpravu.
6. Informace o plnění rozpočtu k 31.10.2020, provedená rozpočtová opatření
Starostka podala zastupitelstvu zprávu o plnění rozpočtu k 31.10.2020. Starostka informovala zastupitele
o plněním rozpočtu k 31.10.2020 a o zatím provedených rozpočtových opatřeních v pravomoci starostky č.
6, 7, 8. Příjmy k 31.10.2020 se pohybovaly ve výši 5.250.687,83 a byly plněny ze 86,78 %, výdaje byly
k tomuto období ve výši 4.623.358,50 Kč a byly plněny z 79,48 %. Z toho vyplývá přebytek k 31.10.2020
ve výši 627.329,33 Kč. Dále starostka seznámila zastupitele se změnami rozpočtu č. 6, 7, 8, které upravily
příjmy obce v rámci pravomoci starostky na příjmy po změně ve výši 6.050.820,40 Kč oproti původním
6.021.040 Kč a výdaje po změnách ve výši 5.816.695,57 Kč oproti původním 6.072.621 Kč. Stav
finančních prostředků na účtech obce byl k 31.10.2020 5.862.822,25 Kč. Zastupitelé berou informaci na
vědomí.
7. Informace o hospodaření v lese, návrh na těžbu dalších souší.
Starostka informovala zastupitele o stavu rozpočtu a hospodaření v lese a o návrhu lesního hospodáře na
těžbu dalších souší, hlavně borovic v části hraničící s lesem obce Jankov v odhadované výši 410 m3,
Kolem 200 m3 by v případě zájmu mohlo být určeno pro prodej občanům obce jako palivové dřevo.
Náklady na obnovu lesa k 31.10.2020 byly ve výši 709 tis. Kč, v této částce však je započtena úhrada ve
výši 205 tis. Kč ještě z nákladů roku 2019. Příjmy na hospodaření v lesích včetně poskytnuté dotace na
kůrovce byly k 31.10.2020 ve výši 296 tis. Kč. Dále je požádáno o dotace na péči a ochranu obnovovaných
kultur a o dotaci na kalamitní těžbu kůrovce v roce 2019 v celkové výši přes 300tis. Kč.
Usnesení č. 88/13/2020
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a souhlasí s těžbou souší v odhadované výši 410 m3. Poté, co
budou souše po dobu 14 dní od vyhlášení nabídnuty k prodeji samo těžbou, nebo formou
vyzdravěného palivového dřeva, bude zbytek souší vytěžen firmou Energoforest, s.r.o.. Dále
zastupitelstvo souhlasí s prodejem kulatiny a vlákniny z této těžby firmě Energoforest, s.r.o. za ceny
dle aktuálního ceníku.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Diskuze o projektech pro dotační program POV Jihočeského kraje 2021
Starostka seznámila zastupitele s pravidly dotačního programu POV Jihočeského kraje pro rok 2021 a
s případnými návrhy projektů na financování z tohoto dotačního programu. Zastupitelstvo diskutovalo o
vhodných projektech pro POV.
Usnesení č. 89/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje záměr podání žádosti do POV Jihočeského kraje pro rok 2021 na
následující projekty:
Z opatření č.1
1) přístřešek na popelnice v Čakovci – priorita č.1
2) Oprava hřbitovní zdi včetně vstupních brány a branky – priorita č.2

Z opatření č.2
1) úroky z komerčního úvěru na stavbu ČOV a kanalizace Čakov
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Dotační příležitosti MMR a další
Starostka informovala zastupitele o dotačních příležitostech a výzvách MMR, dále o možnosti využít dotaci
Nadace ČEZ výměnu starých kovových herních prvků na zahradě MŠ Čakov a možnosti využít dotace z 8.
výzvy IROP administrované pomocí MAS Blanský les – bezpečnost dopravy na výstavbu chodníku
v Čakovci. Zastupitelstvo vedlo rozpravu o těchto možných projektech a dotačních příležitostech na jejich
realizaci.
Usnesení č. 90/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje záměr podání žádosti do nadace ČEZ na výměnu starých kovových herních
prvků na zahradě MŠ Čakov, dále schvaluje případné podání žádosti do 8. výzvy IROP
administrované pomocí MAS Blanský les – bezpečnost dopravy na výstavbu chodníku v Čakovci,
pokud to stav projektu a pravidla dotačního titulu dovolí.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
10. Diskuze a různé:
- rozvržení a nákup nových regálů v HZ v Čakově – byla vedena debata o konkrétních návrzích,
vzhledem k výši rozpočtu bylo odsouhlaseno vyčkat na dotační titul na JSDHO v roce 2021 a
poté vybavení HZ realizovat, případně jej realizovat v příštím roce.
11. Aktualizace OZV č.1/2015 (3/2020) o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem – doplněno jako
bod č. 8
Starostka předložila zastupitelstvu aktualizované znění OZV č.3/2020, původně č.1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem, předložené dne 16.11.2020, zkontrolovanou dozorem MV, ve kterém
byly navrženy drobné úpravy. Zastupitelstvu bylo oznámeno, že dozor MV doporučuje vyčkat se
schválením vyhlášky do příštího roku po novelizaci zákona o odpadech a souvisejících novelizačních

zákonů (sněmovní tisky 676, 677 a 678), kterými by měla být dotčena rovněž právní úprava
systému nakládání s komunálním odpadem, a to včetně možnosti vybírání plateb a poplatků za
využívání tohoto systému.
Usnesení č. 91/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje aktualizované znění OZV č.3/2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem, předložené dne 16.11.2020 po kontrole MV, i přes doporučení ministerstva o vyčkání na
novelizaci zákona o odpadech a s tím související legislativní proces na začátku roku 2021. Vyhláška
je schvalována s účinností od 1.1.2021. Zastupitelstvo pověřuje starostku dalšími kroky k úpravě a
vyvěšení vyhlášky.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 7.12.2020 nebo 14.12.2020
od 19:00 hod. Termíny jsou předběžné. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy.

Konec:

22:45 hod.

Zapisovatel:

Ing. Lenka Šišpelová

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová
.

Ověřovatelé: Ing. Ladislav Prener

Ing. Libor Kukla

