
Zápis č. 13/21 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 27.12.2021 
 
Místo konání:   OÚ Čakov, Čakov č.p. 20 
 
Přítomní zastupitelé:   Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Bc. Jan Dušák, Jana 

Jabůrková, Ing. Milan Vlk  
 
Omluven:                          Ing. Libor Kukla 
  
  
Hosté:             pan Voves, 
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. L. Šišpelová a 
ověřovateli zápisu budou Ing. Ladislav Prener, Ing. Milan Vlk. 

 
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. Nový návrh kalkulace vodného od firmy ČEVAK na rok 2022 
2. Schválení návrhu rozpočtového provizoria na rok 2022 po zveřejnění 
3. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku obce 969/3 v k.ú. Čakovec 

za účelem kabelového vedení NN 
4. Dotační příležitosti první vlny dotací Jihočeského kraje 
5. Diskuze a různé  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

        
        4.  Nový návrh kalkulace vodného od firmy ČEVAK na rok 2022 
 Starostka seznámila zastupitelstvo s novými návrhy kalkulace vodného pro rok 2022, připravenými 

provozovatelem vodovodu firmou ČEVAK, a.s.. Zastupitelstvo vedlo nad návrhy rozpravu.  
             
Usnesení č. 096/13/2021: 
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje návrh kalkulace ceny vodného pro rok 2022, vypracovaný 

provozovatelem vodovodu firmou ČEVAK, a.s.,  ve kterém je vypočtena cena vodného ve dvousložkové 

formě, s pohyblivou složkou ceny ve výši 38,79 Kč za m3 a pevnou složkou ve výši 352,- Kč při vodoměru 

o průtoku do 3,5m3/h a 1431,- Kč  při vodoměru o průtoku od 3,5-10m3/h. Ceny jsou uvedeny bez 

platné DPH.  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

5.  Schválení návrhu rozpočtového provizoria na rok 2022 po zveřejnění 
Po bezpřipomínkovém zveřejnění na úředních deskách obce od 10.12.2021 předložila starostka 
zastupitelstvu ke konečnému schválení návrh rozpočtového provizoria na rok 2022, dle původně 
schváleného a to: 
- 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. 097/13/2021: 
Zastupitelstvo po bezpřipomínkovém zveřejnění návrhu schvaluje rozpočtového provizorium na rok 
2022 ve výši: 
- 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.  
Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku obce 969/3 v k.ú. Čakovec za 

účelem kabelového vedení NN 
Starostka seznámila zastupitele s projektovou dokumentací a návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene, související  projektovou přípravou a plánovanou realizací stavby Čakovec 
K/860/1-připojení NN. Jedná se o nové připojení NN k pozemku 860/1 v k.ú. Čakovec. 
 
Usnesení č. 098/13/2021 
Zastupitelstvo si dokumentaci prohlédlo, spolu s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene a prozatím neodsouhlasilo záměr realizace této stavby z důvodu nutnosti ověření 
souladu realizace stavby s územním plánem a dále s platnou územní studií. Pro případné další 
rozhodnutí zastupitelstvo obce potřebuje odborné  stanovisko a vyjádření odboru územního plánování 
Magistrátu Města České Budějovice, aby byl ověřen soulad s územním plánem a platnou územní studií 
v této lokalitě. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

     
7.  Dotační příležitosti první vlny dotací Jihočeského kraje 

Starostka seznámila zastupitelstvo s možnostmi první vlny dotačních příležitostí Jihočeského kraje s datem 
vyhlášení výzev od 3.1.2022 do 14.1.2022. Zastupitelstvo vedlo nad jednotlivými dotačními tituly 
v souvislosti s některými možnými projekty obce rozpravu.  
 
Usnesení č. 099/13/2021 
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti do  první vlny dotačních výzev vyhlašovaných Jihočeským 
krajem, a to na tyto projekty do těchto programů: 
 
a) dotační titul Kulturní dědictví na projekt „Rekonstrukce střech hospodářských budov víceúčelového 
objektu Obecního úřadu v Čakově“ nebo alespoň části střech. Pro případné přijetí dotace bude 
zastupitelstvo ještě hlasovat před podpisem dotační smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje starostku 
zajištěním statického posouzení zdiva a základů prostředního traktu. Žádost bude podána starostkou 
obce v platných termínech, pokud vyhoví pravidlům jednotlivých dotačních programů. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 1 (Ing. Ladislav Prener) 
 
b) dotační titul Podpora kultury na projekt Čakovská pouť. Žádost bude podána starostkou obce 
v platných termínech, pokud vyhoví pravidlům jednotlivých dotačních programů. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
c) dotační titul Podpora kultury na projekt Čakovské prkno. Žádost bude podána starostkou obce 
v platných termínech, pokud vyhoví pravidlům jednotlivých dotačních programů. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

 8. Diskuze a různé 
  
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 17.1.2022 od 19:00 hod. Termín je 
předběžný. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 
 
 

   
 
 



 Konec:      21:00 hod. 
 

      Zapisovatel:       Ing. Lenka Šišpelová                          Ověřovatelé:   Ing. Ladislav Prener 
 
                                           
 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                                     Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        


