Zápis č. 15/17 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 14.12.2017
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Ladislav Prener, Michal Ivana,
Daniel Peterka

Omluven:

Jan Dušák

Hosté:
Začátek:

p. Voves
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
M. Vlk, a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Schválení rozpočtu na rok 2018
 Aktualizace pasportu dopravního značení
 Příkaz k provedení inventarizace majetku
 Pravomoc ke schválení rozpočtového opatření na konci roku 2017
 Návrhy na projekty pro podání žádostí do aktuálních grantových programů
Jihočeského kraje
 Diskuse a různé – návrhy vizualizace herních prvků na dětských hřištích v Čakově a
Čakovci, cenové kalkulace
- návrh digitalizace kroniky obce
Doplnění programu:



Informace o rozpočtových opatřeních č.9 a 10
Informace o zaregistrování žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV
v Čakově a Čakovci



Žádost pana J. Dušáka o možnost provedení prořezávky a přidělení
prořezaného dřeva v místě obecní cesty k pozemkům p.č. 1003/1 a 762/19
v k.ú. Čakov u Českých Budějovic výměnou za opravu a obnovení
průjezdnosti této cesty
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Schválení rozpočtu na rok 2018
Starostka informovala zastupitele, že zákonné zveřejnění rozpočtu proběhlo bez připomínek.
Usnesení č.94/15/2017
Zastupitelstvo po zákonném zveřejnění rozpočtu, které proběhlo bez připomínek,
schválilo takto zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2017 s 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: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Aktualizace pasportu dopravního značení
Starostka předložila k diskuzi a k případnému schválení první návrh aktualizace pasportu
dopravního značení. Zastupitelstvo vedlo o návrhu rozpravu.
Usnesení č. 95/15/2017
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem pasportu dopravního značení a vedlo diskuzi.
Proti přijetí nového návrhu bylo vzneseno několik připomínek. K přijetí nového
pasportu dojde až po jejich projednání.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Příkaz k provedení inventarizace majetku

Předseda finančního výboru Ing. Milan Vlk, předložil zastupitelstvu návrh na
provedení inventarizace majetku obce na inventurní soupisy vydané na stav
k 31.12.2017 a na sestavení inventarizačních komisí.
Usnesení č. 96/15/2017
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 31.12.2017. Termín provedení, vyhodnocení a odevzdání
jednotlivých inventurních soupisů je stanoven do 15.1.2018. Zastupitelstvo
ukládá účetní obce, aby předsedům jednotlivých komisí předala inventurní
soupisy do 8.1.2018. 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. Pravomoc ke schválení rozpočtového opatření na konci roku 2017

Starostka požádala zastupitelstvo o přidělení pravomoci k provedení rozpočtových
změn souvisejících s hospodařením obce v měsíci prosinci a v závěrkových operacích
roku 2017.
Usnesení č. 97/15/2017

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 2017.
Pro: 5 Proti:0 Zdržel se: 0
7. Návrhy na projekty pro podání žádostí do aktuálních grantových programů Jihočeského
kraje
Starostka seznámila zastupitelstvo s grantovými tituly Jihočeského kraje, které by měly být
vyhlášeny 18.12.2017 a do kterých by žádosti měly být podány vesměs do 8.1.2017. Dále
předložila zastupitelstvu návrhy projektů, na které by mohly být žádosti podány.
Zastupitelstvo návrhy projednalo.
Usnesení č.98/15/2017
Zastupitelstvo návrhy projednalo a pověřilo starostku podáním žádostí do následujících
dotačních titulů Jihočeského kraje na následující projekty:
1) Program na podporu kultury - podopatření Podpora kultury – projekt
Čakovská pouť
2) Program na podporu kultury - podopatření Podpora přehlídek a soutěží Čakovské prkno

3) Program Kulturní dědictví – podprogram Movité kulturní dědictví – projekt
renovace věžních hodin
4) Program Kulturní dědictví – podprogram Nemovité kulturní památky – projekt
opravy fasády na faře
Žádosti budou podány v případě souladu s pravidly jednotlivých dotačních programů.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Žádost pana J. Dušáka o možnost provedení prořezávky a přidělení prořezaného dřeva
v místě obecní cesty k pozemkům p.č. 1003/1 a 762/19 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic
výměnou za opravu a obnovení průjezdnosti této cesty
Starostka předložila zastupitelstvu žádost pana J. Dušáka o možnost provedení prořezávky a
přidělení prořezaného dřeva v místě obecní cesty k pozemkům p.č. 1003/1 a 762/19 v k.ú.
Čakov u Českých Budějovic výměnou za opravu a obnovení průjezdnosti této cesty.
O předložené žádosti byla vedena rozprava.
Usnesení č. 99/15/2017
Zastupitelstvo návrh projednalo a souhlasí s provedením kácení a prořezávky žadatelem
za podmínek navržených v žádosti.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Informace o rozpočtových opatřeních č.9 a 10
Starostka informovala zastupitele o provedených rozpočtových opatřeních č. 9 a č. 10.
Rozpočtové opatření č. 9 bylo schváleno zastupitelstvem na minulém zasedání zastupitelstva
obce a snižuje výdaje rozpočtu o 1.597.142,- Kč. Rozpočtové opatření č. 10 bylo schváleno
starostkou obce v rámci schválené pravomoci a zvyšuje příjmy rozpočtu o 49.867,-Kč a
výdaje rozpočtu o 10.900,-Kč. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
10. Informace o zaregistrování žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV v Čakově a
Čakovci
Starostka informovala zastupitele o rozhodnutí Ministerstva zemědělství o zařazení žádosti
obce Čakov o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV v Čakově a Čakovci do seznamu
registrovaných akcí MZE dotačního programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení
vodovodů a kanalizací II“ č.129300. Akce bude podpořena za podmínek dodržení pravidel
programu, kde je uvedeno, že maximální uznatelné náklady akce na jednoho připojeného
trvale žijícího obyvatele obce nepřekročí 80tis. Kč. Na základě tohoto rozhodnutí jsou vedena
dále jednání o možnostech snížení celkových nákladů na akci. O dalším postupu budou
zastupitelé průběžně informováni. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

1. Informace o zrušení úředních hodin z důvodu dovolené
Starostka informovala zastupitelstvo o záměru čerpání dovolené v termínu od 27. –
29.12.2017 a navrhuje z těchto důvodů uzavření obecního úřadu včetně zrušení úředních
hodin.
Usnesení č. 100/15/2017:
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a souhlasí se zrušením úředních hodin z tohoto
důvodu.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Diskuse a různé - o předložených návrzích byla vedena debata.
V diskuzi bylo zastupitelstvo seznámeno s možností digitalizace obecních kronik a
odsouhlasilo jejich pořízení.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Příští termín zasedání zastupitelstva je předpokládán na 8. nebo 11.1.2018

Konec:

21:30

Zapisovatel:
Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

Milan Vlk
Ing. Lenka Šišpelová

Daniel Peterka
Ing. Ladislav Prener
Michal Ivana

