Zápis č. 14/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 8. 12. 2016
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová Daniel Peterka, Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener,
Jan Dušák
Omluven:

Milan Vlk, Michal Ivana

Hosté:

p. Voves

Začátek:

19:00 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 Daniel Peterka a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Dopis starostky z OÚ Dubné ohledně kapacity ZŠ Dubné a její přístavby
 Žádost JUDr Veselého o provedení změny územního plánu
 Příkaz k provedení inventarizace majetku
 Úprava podmínek pro zařazení žadatelů do Evidence pro samo těžbu dřeva v
obecním lese a pro přidělení a prodej vyzdravěného dřeva po těžbě.
 Projekt doplnění dětského hřiště v Čakovci a v Čakově, možnost podání dotace z
MMR
 Návrhy na projekty pro žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje
 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni a vyjádření k projektové
dokumentaci napojení nové zástavby na rozvod NN, firma Jiřík a syn
 Žádost o příspěvek společnosti PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01
Strakonice
 Žádost o příspěvek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory
 Smlouva o bezúplatném převodu majetku z DSO Blanský les
 Diskuse a různé.
Změny a doplnění do programu:
 Pravomoc ke schválení rozpočtového opatření
 Informace o výsledku předběžného přezkoumání obce
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Dopis starostky z OÚ Dubné ohledně kapacity ZŠ Dubné a její přístavby
Starostka seznámila zastupitele s dopisem starostky obce Dubné o nedostačující
kapacitě ZŠ Dubné v nadcházejících letech. V tomto dopise bylo popsáno možné
řešení rozšířením školy projektovanou přístavbou, která však bude finančně velice
náročná. V dopise byl popsán projekt přístavby i možnosti financování, zastupitelstvo
Obce Dubné schválilo tento projekt a jeho realizaci a podání žádosti o dotaci z IROP.
Obec Dubné žádá zastupitelstvo o schválení závazku spolufinancování nákladů
projektu přístavby školy v příštích letech, a to v hrubých odhadech při obdržení dotace
2.000,-Kč /na žáka/rok k 1.9. a v případě neobdržení dotace 8.500,-Kč/žáka/rok.
Pokud by okolní obce přístavbu školy nebyly ochotny podpořit, mělo by to za
následek vypovězení školského obvodu.
Usnesení č. 94/14/2016:
Zastupitelstvo žádost Obce Dubné projednalo a požaduje doplnění tabulky
demografického vývoje narozených dětí v obci Dubné a spádových obcí základní
školy narozených v letech (2010-2015) a počty dětí navštěvujících základní školu

dle současného stavu tříd. Zastupitelstvo rozhodne po doplnění požadovaných
informací.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Žádost JUDr Veselého o provedení změny územního plánu
Starostka předložila zastupitelstvu žádost JUDr. Veselého o schválení pořízení změny
nového územního plánu dle požadavků uvedených v žádosti.
Usnesení č. 95/14/2016
Zastupitelstvo předložený návrh projednalo a schvaluje možnost pořízení změny
územního plánu na náklady žadatelů, za podmínky podání většího počtu žádostí.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce, návrh předsedy finančního
výboru
Předseda finančního výboru Ing. Milan Vlk, z důvodu nemoci v zastoupení p.
Ladislava Prenera, předložil zastupitelstvu návrh na provedení inventarizace majetku
obce na inventurní soupisy vydané na stav k 31.12.2016 a na sestavení
inventarizačních komisí.
Usnesení č. 96/14/2016
Na základě návrhu předsedy finančního výboru ukládá zastupitelstvo starostce
vydat příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce na inventurní
soupisy vydané na stav k 31.12.2016. Termín provedení, vyhodnocení a odevzdání
jednotlivých inventurních soupisů je stanoven do 15.1.2016. Zastupitelstvo
ukládá účetní obce, aby předsedům jednotlivých komisí předala inventurní
soupisy do 8.1.2016. Zastupitelstvo stanovuje tyto inventarizační komise, které
budou uvedeny na jednotlivých soupisech majetku.
č. komise
hlavní komise
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5

předseda komise
Ing. Lenka Šišpelová
Ing. Milan Vlk
Petr Jílek
Petr Jílek
Petr Jílek
Petr Jílek

členové komise
Jan Dušák
Eva Komrsková,
Ing. Ladislav Prener
Z. Popelková
D. Peterka, M. Ivana
D. Peterka, M. Ivana
L. Prener, D. Peterka
Jan Sládek, M. Ivana

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Úprava podmínek pro zařazení žadatelů do Evidence pro samotěžbu dřeva v
obecním lese a pro přidělení a prodej vyzdravěného dřeva po těžbě.
Starostka předložila zastupitelstvu dokument Podmínky pro evidenci a možnost
přidělení dřeva v obecním lese samotěžbou nebo vyzdravěného dřeva po těžbě.
Zastupitelstvo dokument projednalo a doplnilo. Dále bylo jednáno o návrhu
místostarosty o zvýšení cen dřeva o 50,-Kš/m3 tj. následovně:
1) Samotěžba v lese
původní 150,- Kč/m3 nová cena od 1.1.2017 200,-Kč/m3
2) Vyzdravěné dřevo a špice původní 400,-Kč/m3 nová cena od 1.1.2017 450,- Kč/m3
3) Řezivo samo těžbou
původní 800,-Kč/m3 nová cena od 1.1.2017 850,4) Samotěžba mimo les (obvod kmene nad 61cm)
původní 150,- Kč/m3 nová cena od 1.1.2017 200,-Kč/m3
5) Samotěžba mimo les (obvod kmene do 61cm)
původní 50,- Kč/m3 nová cena od 1.1.2017 100,-Kč/m3

Usnesení č. 97/14/2016
Zastupitelstvo schvaluje projednaný a dopracovaný dokument Podmínky pro
evidenci a možnost přidělení dřeva v obecním lese samotěžbou nebo
vyzdravěného po těžbě. Podmínky jsou součástí zápisu. Dále odsouhlasilo zvýšení
cen obecního dřeva dle návrhu pana místostarosty J. Dušáka. A to:
1) Samotěžba v lese
nová cena od 1.1.2017 200,-Kč/m3
2) Vyzdravěné dřevo a špice nová cena od 1.1.2017 450,- Kč/m3
3) Řezivo
nová cena od 1.1.2017 850,-Kč/m3
4) Samotěžba mimo les (obvod kmene nad 61cm) nová cena od 1.1.2017 200,Kč/m3
5) Samotěžba mimo les (obvod kmene do 61cm) nová cena od 1.1.2017 100,Kč/m3
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Projekt doplnění dětského hřiště v Čakovci a v Čakově, možnost podání dotace z
MMR
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na doplnění dětských hřišť v Čakovci a
jedním herním prvkem v Čakově v souvislosti s možností podat žádost do 31.12.2016
o dotaci na MMR. Podmínky dotace je žádost minimálně od 50 – 400.000,-Kč
(dotace), poskytovaná dotace je 70%, 30% je vlastní podíl obce. V tomto případě by se
maximální náklady projektu měly pohybovat ve výši kolem 572.000,-Kč, vlastní podíl
obce 171.000,-Kč. Zastupitelstvo vedlo o návrzích rozpravu.
Usnesení č. 98/14/2016:
Zastupitelstvo vedlo rozpravu o návrhu a rozhodlo o podání žádosti o dotaci
s vlastním podílem obce do 105 000kč .
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Návrhy na projekty pro žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje
Starostka předložila zastupitelstvu návrhy na projekty pro podání žádosti z POV
Jihočeského kraje:
1) Oprava elektroinstalace, výměna svítidel, rekonstrukce podlahových krytin a
rekonstrukce prostor kotelny, vybudování toalety pro dospělé v prostorách kotelny
a skladu v budově OÚ a MŠ v Čakově.
2) Doplnění bezdrátového rozhlasu o 5 hlásičů – 2x Holubovská Bašta, 1x samota
Borovka, 1x Čakov, 1x Čakovec
3) Doplnění hřiště v Čakově umělým povrchem, rekonstrukce ohrazení
4) Další etapa rekonstrukce fary
Usnesení č. 99/14/2016:
Zastupitelstvo vedlo o návrzích rozpravu a rozhodlo o podání žádosti o dotaci
z POV Jihočeského kraje na tyto projekty: číslo 1 a číslo 2. Prioritní projekt
schválilo projekt číslo 1.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni a vyjádření k projektové
dokumentaci napojení nové zástavby na rozvod NN, firma Jiřík a syn
Starostka seznámila zastupitele se žádostí firmy Jiřík a syn o stanovisko
k předloženému záměru připojení nové zástavby na rozvod NN a s návrhem podmínek
smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene souvisejícího s touto stavbou.
Usnesení č. 100/14/2016:
Zastupitelstvo návrh projednalo a nemá námitek proti uvedenému záměru, pouze
trvá na zvýšení částky za zřízení věcného břemene na 20.000,-Kč. Zastupitelstvo

pověřuje starostku o projednání této podmínky s firmou Jiřík a syn. Pokud bude
podmínka splněna, pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Žádost o příspěvek občanského sdružení Prevent
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí občanského sdružení Prevent o příspěvek na
činnost v rámci projektu protidrogové prevence Jihočeského kraje. Příspěvek byl dle
metodiky zpracované Jihočeským krajem vypočten naší obci ve výši 2.992,-Kč dle
počtu obyvatel obce a nákladů jednotlivých center, které Občanské sdružení
provozuje.
Usnesení č. 101/14/2016
Zastupitelstvo návrh projednalo a rozhodlo o neposkytnutí tohoto příspěvku
z důvodů malé pravděpodobnosti využívání služeb těchto center přímo občany ze
správního obvodu obce.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Žádost o příspěvek občanského sdružení Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí občanského sdružení Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice o
příspěvek na činnost a podporu služeb tohoto centra.
Usnesení č. 102/14/2016
Zastupitelstvo návrh projednalo a rozhodlo o neposkytnutí tohoto příspěvku
z důvodů malé pravděpodobnosti využívání služeb tohoto centra přímo občany ze
správního obvodu obce.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Smlouva o bezúplatném převodu majetku z DSO Blanský les
Starostka předložila zastupitelstvu smlouvu o bezúplatném převodu majetku DSO
Blanský les – ozvučovacího mixážního pultu, ozvučení sálu – reproduktory a stojany
v hodnotě 51.766,80 Kč.
Usnesení č. 103/14/2016:
Zastupitelstvo smlouvu odsouhlasilo a pověřilo starostku jejím podpisem.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Pravomoc k provedení rozpočtových změn souvisejících s koncem roku
Starostka požádala zastupitelstvo o přidělení pravomoci k provedení rozpočtových
změn souvisejících s hospodařením obce v měsíci prosinci a v závěrkových operacích
roku 2016.
Usnesení č. 104/14/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zvýšenou pravomoc starostky k provádění rozpočtových
opatření ve výši potřebné k vyrovnání výdajových a příjmových stran rozpočtu
(položek a paragrafů) se skutečným čerpáním rozpočtu v souvislosti
s hospodařením obce za měsíc prosinec a se závěrkovými operacemi roku 2016.
Pro: 5 Proti:0 Zdržel se: 0
14. Informace o výsledku předběžného přezkoumání hospodaření obce
Starostka seznámila zastupitele se zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce,
které proběhlo dne 3.12.2015. nebyly shledány závažná pochybení uvedené v §10 odst
3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a nebyly zatím ani nedostatky méně závažného
charakteru podle ustanovení §10 odst. 3 písm.b) zákona. Předběžné přezkoumání

hospodaření obce proběhlo zatím bez závad. Zastupitelstvo bere informaci na
vědomí.
15. Diskuze, různé
Možný další termín příštího zastupitelstva 27.12.2016

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel:

D. Peterka

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jan Dušák
Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

