
Zápis č. 15/19 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 9.12.2019 

 

Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p20 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Michaela Bébrová, Bc. Jan Dušák,  Ing. 

Ladislav Prener, Ing Libor Kukla 

Omluven: Jana Jabůrková 

   

Hosté:   pan Voves, pan Ryba  

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. Lenka Šišpelová a 

ověřovateli zápisu bude Ing. Libor Kukla, Ing. Michaela Bébrová. 

 

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: 

•  Žádost ZO ČSV Čakov o finanční dar na činnost na rok 2020 

•  Žádost Střediska rané péče o finanční dar na činnost na rok 2020 

•  Žádost společnosti Prevent 99 z.ú. o dotaci na spolufinancování  běžného provozu center 

Prevent a Jihočeský streetwork 

•  Příkaz k provedení inventarizace majetku za rok 2019 

•  Vyhláška o místních poplatcích – aktualizace na rok 2020 

•  Vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu – aktualizace na rok 2020 

•  Projekt ČOV – schválení návrhu zadávací dokumentace pro další (třetí kolo) výběrového 

řízení na podlimitní zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona 

134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, stanovení komise pro otvírání  a hodnocení 

obálek 

•  Pacht zemědělských pozemků se ZD Skalka, diskuze o záměru dalšího pachtu.  

•  Diskuze a různé - dotační příležitosti pro rok 2020 – Jihočeský kraj a ostatní 

 
Doplnění do programu: 

• Schválení návrhu rozpočtového provizoria 

• Změna pravomoci starostky ke schvalování rozpočtových opatření – změna usnesení č. 93/11/2018 

   

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

4. Žádost ZO ČSV Čakov, z.s. o finanční dar na činnost na rok 2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí ZO ČSV Čakov, z.s. o finanční dar na činnost pro rok 

2020. Organizace má v evidenci 14 včelařů, kteří se starají o 74 včelstev ze správním obvodu obce 

Čakov. 
 

Usnesení č. 98/15/2019 

Zastupitelstvo schvaluje ZO ČSV Čakov, z.s. poskytnutí finančního daru na podporu činnosti, 

spočívající v hlavní činnosti sdružení - v chovu včel, na rok 2020 ve výši 5000,-Kč. Pověřuje 

starostku, aby tato částka byla zapracována do návrhu rozpočtu obce pro rok 2020. 
Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Žádost Střediska rané péče o finanční dar na činnost na rok 2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí Střediska rané péče SPRB, pobočka České Budějovice  o 

příspěvek na činnost v rámci projektu poskytování sociálně-zdravotních služeb v oblasti rané péče 



rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Organizace pomáhá touto terénní službou 

přímo v rodinách  a také jedné rodině z našeho správního obvodu. 
 

Usnesení č. 99/15/2019 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí  finančního daru na podporu činnosti společnosti 

Středisko rané péče SPRB, pobočka České Budějovice ve výši 5000,- Kč pro rok 2020. 

Pověřuje starostku, aby tato částka byla zapracována do návrhu rozpočtu obce pro rok 

2020. 
Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Žádost společnosti Prevent 99, z.ú. o dotaci na spolufinancování  běžného provozu center 

Prevent a Jihočeský streetwork  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí organizace 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 4086,- Kč dle počtu obyvatel obce a nákladů 

jednotlivých center, které společnost provozuje.  

 

Usnesení č. 100/15/2019 

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 

 

7. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce 

Finanční výbor předložil zastupitelstvu návrh na provedení inventarizace majetku obce na 

inventurní soupisy vydané na stav k 31.12.2019 a na sestavení inventarizačních komisí. 

 

Usnesení č. 101/15/2019 

Na základě návrhu finančního výboru ukládá zastupitelstvo starostce vydat příkaz 

k provedení inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy vydané na stav 

k 31.12.2019. Termín provedení, vyhodnocení a odevzdání jednotlivých inventurních soupisů 

je stanoven do 14.1.2020. Zastupitelstvo ukládá účetní obce, aby předsedům jednotlivých 

komisí předala nutné inventurní soupisy majetku nejpozději do 7.1.2020. Zastupitelstvo 

stanovuje tyto inventarizační komise, které budou uvedeny na jednotlivých soupisech 

majetku.  

 

              č. komise               předseda komise     členové komise 

            hlavní komise    Ing. L. Šišpelová   Ing. M. Vlk 

                   č.1                            J. Jabůrková              Z. Novotná,  

                                                                   Ing. L. Prener 

                                                                   Z. Popelková  

       č.2                         Jan Dušák       Ing. M. Bébrová, Ing. Libor Kukla 

         č.3                         Jan Dušák                Ing. M. Bébrová, Ing. Libor Kukla 

         č.4                        Jan Dušák       Jan Sládek Ing. Libor Kukla 

         č.5               Ing. Libor Kukla     Ing. M. Bébrová, Jan Sládek 

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

8. Vyhláška o místních poplatcích – aktualizace na rok 2020 

Starostka seznámila zastupitele s legislativními změnami v problematice místních poplatků. 

Vzhledem k doporučení Ministerstva vnitra všem obcím předložila starostka zastupitelstvu návrh 

na zrušení hromadné vyhlášky o místních poplatcích 1/2019 a vytvoření 4 samostatných obecně 

závazných vyhlášek – OZV 2/2019 o místním poplatku ze psů, OZV 3/2019 – o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, OZV 4/2019 - o místním poplatku z pobytu, OZV 5/2019 - o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a znění těchto vyhlášek. Zastupitelstvo vedlo o návrhu a znění 

vyhlášek rozpravu. 



 

 

Usnesení č. 102/15/2019 

Zastupitelstvo schvaluje tyto předložené obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) s účinností 

od 1.1.2020 : 

OZV č.2/2019 - o místním poplatku ze psů  - upravuje a schvaluje sazbu poplatku ve výši za 

prvního psa 300,- Kč na majitele a rok, za každého dalšího psa téhož majitele 1000,-Kč za 

rok, dále dle předloženého návrhu 

OZV č.3/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – dle předloženého 

návrhu 

OZV č.4/2019 - o místním poplatku z pobytu – schvaluje sazbu 5,-Kč za den a ubytovanou 

osobu, dále dle předloženého návrhu 

OZV č.5/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – upravuje a schvaluje sazbu 

poplatku na osobu s TP – 600,- Kč, sazba na rekreační objekt bez osoby s TP také 600,- Kč, 

dále dle předloženého návrhu. 

Tímto ruší znění obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místních poplatcích taktéž s účinností 

od 1.1.2020. 

Pro : 4 Proti : 2  (Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk) Zdržel se : 0 

 

Usnesení č. 103/15/2019 

Zastupitelstvo schvaluje tyto předložené obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) s účinností 

od 1.1.2020 : 

OZV č.2/2019 - o místním poplatku ze psů  - sazba poplatku ve výši 300,-Kč za prvního i 

každého dalšího psa na majitele a rok, dále dle předloženého návrhu 

OZV č.3/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – dle předloženého 

návrhu 

OZV č.4/2019 - o místním poplatku z pobytu – schvaluje sazbu 5,-Kč za den a ubytovanou 

osobu, dále dle předloženého návrhu 

OZV č.5/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – upravuje a schvaluje sazbu 

poplatku na osobu s TP – 600,- Kč, sazba na rekreační objekt bez osoby s TP také 600,- Kč, 

dále dle předloženého návrhu. 

Tímto ruší znění obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místních poplatcích taktéž s účinností 

od 1.1.2020. 

Pro : 2 Proti : 4  (Bc. Jan Dušák, Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Ing. Libor 

Kukla) Zdržel se : 0 

 
 

9. Vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu v obci Čakov – aktualizace na rok 2020 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2019. Zastupitelstvo 

vedlo o jeho znění a o poskytování rozsahu služeb v systému shromažďování a sběru odpadů 

rozpravu. 

 

Usnesení č. 104/15/2019 

Zastupitelstvo neschvaluje předložené aktualizované znění  OZV č. 6/2019 - o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čakov s účinností od 1.1.2020 a 

navrhuje postupovat s aktualizací   této vyhlášky v souladu s usnesením č. 46/06/2019 ze dne 

13.5.2019. Dále schvaluje termín provedení nové aktualizace do 30.4.2020. 

Pro : 5 Proti : 1 (Ing. Lenka Šišpelová) Zdržel se : 0 

 

 
 



10. Projekt ČOV – schválení návrhu zadávací dokumentace pro další (třetí kolo) výběrového 

řízení na podlimitní zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona 

134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, stanovení komise pro otvírání  a hodnocení 

obálek 

Starostka seznámila zastupitele se zněním zadávací dokumentace včetně smlouvy o dílo pro další 

(třetí) kolo výběru dodavatele na podlimitní zakázku na stavební práce „ČOV a kanalizace 

Čakov“, dále navrhla jako člena komise pro otvírání a hodnocení obálek Ing. Milana Vlka, Ing. 

Lenku Šišpelovou, Ing. M.Gabrielovou, Ing. Libor Kukla, Ing. Ladislav Prener – jako náhradník. 

Zastupitelé vedli o předložené dokumentaci  a o složení hodnotící komise diskuzi. 

 

Usnesení č. 105/15/2019 

Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje předloženou zadávací dokumentaci  na podlimitní 

veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Čakov“, zadávanou v užším řízení dle zákona č. 

134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

Pro : 4 Proti : 2 (Ing. Ladislav Prener,  Ing. Michaela Bébrová) Zdržel se : 0 

 

Usnesení č. 106/15/2019 

Dále zastupitelstvo obce Čakov schvaluje složení komise pro posouzení splnění nabídek 

účasti a hodnocení nabídek ve složení: 

Ing. Lenka Šišpelová (starosta) 

Ing. Libor Kukla (zastupitel) 

Ing. Milan Vlk (místostarosta) 

Ing. Martina Gabrielová (zástupce Česká vodohospodářská s.r.o.). 

Ing. Ladislav Prener (náhradník) 

Pro : 6 Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

11. Pacht zemědělských pozemků se ZD Skalka, diskuze o záměru dalšího pachtu. 

Starostka seznámila zastupitelstvo s tím, že k 31.12.2019 končí pachtovní smlouva na dobu 

určitou se ZD Skalka. Jedná se o pozemky převážně v oblasti směrem na Holubovskou Baštu o 

výměře celkem 21,2232 ha v kategorii orná půda a trvalý travní porost. O dalším záměru 

zastupitelstva s těmito pozemky byla vedena rozprava. 

 

Usnesení č. 107/15/2019 

Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním nového záměru pachtu výše uvedených pozemků, a to 

takto: 

- záměr bude vypsán neadresně s možností podat do 13.1.2019 žádost o pacht těchto 

pozemků s uvedením, nabídkové ceny za ha, základních identifikačních údajů žadatele a 

s uvedením záměru žadatele s pachtovanými pozemky 

- záměr pachtu schvaluje zastupitelstvo na dobu do ukončení komplexních pozemkových 

úprav v k.ú. Čakov a Čakovec 

Zastupitelé pověřují starostku zveřejněním záměru pachtu dle výše uvedeného a 

upozornění stávajícího nájemce na ukončení stávající pachtovní smlouvy. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

   
12. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2020 

Starostka předložila zastupitelstvu rozpočtové provizorium  na hospodaření obce v prvním 

čtvrtletí roku 2020. Obec by měla hospodařit dle rozpočtového provizoria následovně:  

- výdaje leden 2020 – 800.000,- Kč,  

- výdaje únor 2020 – 800.000,-  Kč , 

- výdaje březen 2020 -  800.000,-  Kč.  

Výdaje prvního čtvrtletí roku 2020 činí celkem 2.400.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 108/15/2019 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium stanovené pro hospodaření obce v 1. 

čtvrtletí roku 2020, a to takto: 



- výdaje leden 2020 – 800.000,- Kč,  

- výdaje únor 2020 – 800.000,-  Kč , 

- výdaje březen 2020 -  800.000,-  Kč.  

Výdaje prvního čtvrtletí roku 2020  celkem 2.400.000,- Kč. 

Pro :  6  Proti  :  0  Zdržel se  :  0    

 

13. Změna pravomoci starostky ke schvalování rozpočtových opatření – změna usnesení č. 

93/11/2018 

Starostka předložila zastupitelstvu na základě doporučení auditora návrh provést změnu 

v pravomoci starostky ke schvalování rozpočtových opatření, která byla upravena v usnesení č. 

93/11/2018 v zápise č.11/18 ze dne 19.11.2018, a to vypuštěním rozporuplného a nadbytečného 

písmene b).  

 
Usnesení č. 109/15/2019 

Zastupitelstvo vedlo o návrhu diskuzi a rozhodlo, že mění a rozšiřuje pravomoc starostky 

k samostatnému schvalování rozpočtových opatření bez rozhodnutí zastupitelstva 

následujícím způsobem: 

a) uděluje pravomoc schválit rozpočtová opatření v neomezené výši, pokud jde o příjmy 

obce, 

b) rozšiřuje pravomoc starostky schvalovat samostatně bez rozhodnutí zastupitelstva 

rozpočtová opatření  na straně výdajů maximálně  do výše 300.000 na jednu položku 

rozpočtové skladby, 

c) uděluje pravomoc na straně výdajů schválit rozpočtová opatření z důvodu účetních 

přesunů mezi jednotlivými položkami v rámci jednoho paragrafu, které nebudou mít vliv 

na zvýšení výdajů tohoto paragrafu v neomezené výši, 

d) ruší předchozí usnesení týkající se změn a rozšíření pravomocí starostky obce ke 

schvalování rozpočtových opatření (vyjma usnesení č.91/11/2018 ze dne 19.11.2018 a 

zápisu č.11/18). 

            Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0  
 

14. Diskuze a různé - dotační příležitosti pro rok 2020 – Jihočeský kraj a ostatní 
 

 

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen, pokud bude nutné na 30.12.2019, 

pokud ne tak až na 13.1.2020 od 18:30 hod. O termínu budou všichni informování dle platné legislativy. 

 

     

  Konec:   22:30 hod. 

 

      Zapisovatel:      Ing. Lenka Šišpelová                         Ověřovatelé:  Ing. Libor Kukla 

                                           

 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                               Ing. Michaela Bébrová         


