Zápis č. 14/17 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 20.11.2017
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Ladislav Prener, Jan Dušák, Petr
Jílek, Daniel Peterka

Omluven:

Michal Ivana,

Hosté:
Začátek:

p. Voves
19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomno 6
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude J.
Dušák, a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Projekt Stavební úpravy fary – informace o průběhu stavby, stav víceprací a méně
prací k odsouhlasení nad rámec vysoutěženého rozpočtu
 Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022
 Návrh úprav rozpočtu na rok 2017 do rozpočtového opatření č.9 schválené
zastupitelstvem
 Návrh rozpočtu na rok 2018
 Návrhy na projekty z dotace POV Jihočeského kraje na rok 2018
 Projekt doplnění hracích prvků na dětská hřiště v Čakovci a Čakově, možnost podání
žádosti o dotaci do dotačního programu MMR
 Žádost o dotaci na protidrogovou politiku organizace Prevent99, z.ú.
 Žádost o připojení se k Prohlášení zástupců obcí a DSO k zákonu 159/2006, o střetu
zájmů
 Výlet za divadlem do vánočně vyzdobené Prahy
 Diskuse a různé
Doplnění programu:
 Kalkulace vodného pro rok 2018 od provozovatele vodovodu firmy ČEVAK,
a.s.
Pro: 6 Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projekt Stavební úpravy fary – informace o průběhu stavby, stav víceprací a méně prací
k odsouhlasení nad rámec vysoutěženého rozpočtu
Technický dozor investora spolu se starostkou informovali o průběhu stavby v další etapě
rekonstrukce objektu fary. Zastupitelstvo bylo seznámeno s provedenými pracemi, dále
s aktuálním dílčím rozpočtem více a méně prací nad rámec schváleného rozpočtu a se stavem
zatím odsouhlasené fakturace probíhající etapy výstavby. Rozpočet více a méně prací se ještě
v průběhu stavby může změnit z důvodu dalších provedených, nebo neprovedených prací,
které byly součástí nebo budou nad rámec vysoutěžené ceny.
Usnesení č. 84/14/2017
Zastupitelstvo bere informace na vědomí a schvaluje aktuálně předložené dílčí
vyúčtování čj. OC-471/2017 více a méně prací v celkové výši 77.929,-Kč bez DPH. Dílčí
vyúčtování je k nahlédnutí v dokumentaci stavby na OÚ v Čakově.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022
Starostka předložila ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu, který byl dle platné
legislativy a je zveřejněn na úřední desce obce. K tomuto návrhu nezaznamenal obecní úřad
žádné připomínky nebo námitky.

Usnesení č. 85/14/2017
Zastupitelstvo schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022, který
byl předtím po zákonnou dobu zveřejněn na úřední desce bez připomínek. Schválený
návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude dále po zákonnou dobu zveřejněn na
úřední i elektronické desce obce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Návrh úprav rozpočtu na rok 2017 do rozpočtového opatření č.9 schválené
zastupitelstvem
Starostka seznámila zastupitele se stavem rozpočtu k měsíci říjnu 2017 a předložila
zastupitelstvu návrh úprav rozpočtu, které jsou nad rámec pravomoci starostky, nebo nějakým
zásadním způsobem mění závazné ukazatele rozpočtu. Návrh rozpočtového opatření je
přílohou zápisu a snižuje výdaje rozpočtu o 1.597.142,-Kč
Usnesení č. 86/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 9 a pověřuje účetní obce k jeho
provedení do závěrky měsíce listopad. Toto rozpočtové opatření snižuje výdaje obce o
1.597.142,-Kč
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Návrh rozpočtu na rok 2018
Starostka předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2018:
Navrhované příjmy činí 4.770.808 ,- Kč
Navrhované výdaje činí 9.696.904,- Kč
Rozpočet je navrhován jako schodkový ve výši 4.926.096,-Kč. Tento schodek bude kryt
z přebytků minulých období a jedná se o schodek investičního charakteru. V rozpočtu jsou
započteny velké investiční akce na opravu obecního objektu bývalé fary, na rozšíření dětských
hřišť, na další etapu opravy a zateplení budovy MŠ a OÚ v Čakově apod. Rozpočtovaný
schodek počítá také s některými výdaji, které byly přesunuty a nerealizovány v roce 2017.
Původně plánovaný schodek na rok 2017 ve výši 4.100.618 byl těmito přesuny, úsporami a
nerealizací některých akcí z důvodu neposkytnutí dotace a naopak dosaženými dotačními
příjmy ve výši 1.138.000 snížen na odhadovaných cca 800-900tis. Kč.
Usnesení č. 87/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh rozpočtu na rok 2018 s navrhovanými
příjmy ve výši 4.770.808,- Kč a výdaji ve výši 9.696.904,- Kč a schvaluje jej jako
schodkový ve výši
4.926.096,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření
v minulých účetních obdobích a bude především investičního charakteru.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Návrhy na projekty z dotace POV Jihočeského kraje na rok 2018
Starostka předložila zastupitelstvu návrhy na projekty pro žádost o dotaci do POV
Jihočeského kraje. 1. Akce – návrh na pořízení žacího traktoru, 2. Akce – pořízení vybavení
obecního úřadu do budovy fary.
Usnesení č.88/14/2017
Zastupitelstvo návrhy odsouhlasilo, pověřilo starostku podáním žádosti o dotaci do POV
Jihočeského kraje.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Projekt doplnění hracích prvků na dětská hřiště v Čakovci a Čakově, možnost podání
žádosti o dotaci do dotačního programu MMR
Zastupitelé posuzovali různé návrhy. O návrzích byla vedena debata.
Usnesení č. 89/14/2017
Zastupitelstvo pověřuje starostku zajištěním podání žádosti o dotaci a realizací
projektu, s ohledem na veřejnou údržbu a vzhled obce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

9. Žádost o dotaci na protidrogovou politiku organizace Prevent99, z.ú.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí občanského sdružení Prevent99, z.ú. o
příspěvek na činnost v rámci projektu protidrogové prevence Jihočeského kraje.
Příspěvek byl dle metodiky zpracované Jihočeským krajem vypočten naší obci ve výši
3058,- Kč dle počtu obyvatel obce a nákladů jednotlivých center, které Občanské
sdružení provozuje.
Usnesení č. 90/14/2017
Zastupitelstvo návrh projednalo a rozhodlo o neposkytnutí tohoto příspěvku z důvodů
malé pravděpodobnosti využívání služeb těchto center přímo občany ze správního
obvodu obce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Žádost o připojení se k Prohlášení zástupců obcí a DSO k zákonu 159/2006, o střetu
zájmů
Starostka předložila zastupitelstvu žádost DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko o připojení
se k Prohlášení zástupců obcí a DSO k zákonu 159/2006, o střetu zájmů. Jedná se o připojení
zástupců obce k protestnímu nesouhlasu k současné právní úpravě tohoto zákona, která
nařizuje všem, kteří jsou charakterizováni jako veřejnými funkcionáři zveřejnit po dobu pěti
let přehled svého majetku, jeho přírůstků a úbytků ve veřejně přístupném centrálním registru
na internetu.
Usnesení č. 91/14/2017
Zastupitelstvo žádost projednalo a souhlasí s připojením k protestnímu nesouhlasu DSO
Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Výlet za divadlem do vánočně vyzdobené Prahy
Starostka předložila zastupitelstvu podrobnosti k pravidelnému výletu obce za divadlem do
Prahy mezi vánočními svátky a Silvestrem. Tentokrát byla vybrána činohra v divadle R.
Brzobohatého, představení pod názvem Tři letušky v Paříži a to dne 30.12.2017. Veřejnosti
budou nabídnuty vstupenky na tuto činohru za dotovanou poloviční cenu ve výši kolem
250Kč/osobu.
Usnesení č. 92/14/2017
Zastupitelstvo odsouhlasilo výlet za kulturou do Prahy dne 30.12.2017 za následujících
podmínek. Bude zahájen prodej vstupenek zájemcům za poloviční obcí dotovanou cenu,
pokud se jedná o osoby místní a příbuzné osob místních, příspěvek na dopravu 100Kč
místní a 200Kč cizí. Zastupitelstvo pověřuje Obecní úřad v Čakově realizací akce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Kalkulace vodného pro rok 2018 od provozovatele vodovodu firmy ČEVAK, a.s.
Starostka předložila zastupitelstvu skutečný vývoj nákladů 1. – 8. měsíce roku 2017
provozování vodovodu a návrh vývoje nákladů včetně kalkulace vodného pro rok 2018,
dodané provozovatelem vodovodu firmou ČEVAK, a.s. Na základě této kalkulace a vydané
vyhlášky č. 3/2008 o úhradě vodného ve dvousložkové formě projednalo zastupitelstvo návrh
kalkulace dvousložkové ceny vodného pro Obec Čakov na rok 2018. Pro rok 2018 zůstává
cena vody stejná jako pro rok 2017 tj. 35,87Kč/m3 bez DPH tj. 41,02 Kč/m3 s DPH, pevná
složka (zůstává stejná) - 352,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 2,5 m3/H, 1431,Kč/vodoměrné místo o průtoku do 6 m3/H. Ceny jsou uvedeny bez DPH, v kalkulaci je
počítáno s platnou DPH ve výši 15%.
Usnesení č. 93/14/2017
Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo kalkulaci ceny vodného pro rok 2018 dle
předloženého návrhu, a to 35,67 Kč/m3 – pohyblivá složka, pevná složka - 352,Kč/vodoměrné místo o průtoku do 2,5 m3/H, 1431,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 6
m3/H. Ceny jsou uvedeny bez DPH, v kalkulaci je počítáno s platnou DPH ve výši 15%.
Pro: 6 Proti:0 Zdržel se: 0

13. Diskuse a různé:
Příští termín zasedání zastupitelstva je předpokládán na 11.12.2017.

Konec:

23:00

Zapisovatel:
Zasedání řídil:

Ověřovatelé:

Dušák
Ing. Lenka Šišpelová

Daniel Peterka

Ing. Ladislav Prener

Ing. Milan Vlk

Petr Jílek

