
Zápis č. 16/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.12.2015 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener, Michal 

Ivana, Tomáš Jabůrek, Jan Dušák 

 

Omluven:                 

   

Hosté:                          p. Voves, Ing. Fuit, Ing. Toman       

Začátek:  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 

zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude 

Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 

 Návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 

 Návrh smlouvy o právu provést stavbu, navrhující pan V. Mikeš 

 Doplnění usnesení č.71/10/2015 o probíhající rekonstrukci sociálního zařízení MŠ 

 Žádost o příspěvek občanského sdružení Prevent 

 Dohoda o spolupráci s destinační společností Jihočeský venkov 

 Žádost o souhlas s umístěním sídla SDH Čakovec v hasičské zbrojnici v majetku Obce 

Čakov   

 Záměry pro žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2016 

 Informace o výsledku předběžného přezkoumání hospodaření obce 

 Diskuze a různé 

 

Do programu byly doplněny následující body programu: 

 Rozpočtové opatření č. 9/2015 

 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na neinvestiční prostředky na výdaje jednotky 

SDH obce 

 Příkaz k provedení inventarizace majetku obce, návrh předsedy finančního výboru 

 Informace o grantových programech Jihočeského kraje s možností podání žádostí na 

projekty do těchto programů od 4.1.2016 – 15.1.2016. 

 Schválení odměny členovi finančního výboru dle usnesení č.6 ze zápisu 19/14 ze dne 

1.12.2014 

 Podrobnosti k výletu do Prahy na muzikál Vánoční zázrak 

 Informace o uzavření Obecního úřadu a zrušení úředních hodin mezi vánočními 

svátky a Novým rokem. 

 

 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program a jeho úpravy. 

 Pro:  6   Proti:   0     Zdržel se: 0 /Tomáš Jabůrek nebyl při hlasování přítomen/ 

  
3. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh na hospodaření obce v prvním čtvrtletí roku 

2016 dle rozpočtového provizoria následovně: výdaje leden 2016 – 500.000 Kč, 

výdaje únor 2016 – 500.000 Kč, výdaje březen 2016 -  500.000 Kč. Výdaje prvního 

čtvrtletí roku 2016 činí celkem 1.500.000 Kč.  

Usnesení č. 103/16/2015 

Zastupitelstvo předložený návrh projednalo a ukládá starostovi zveřejnit návrh 

rozpočtového provizoria dle zákona.   
       Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0  /Tomáš Jabůrek nebyl při hlasování přítomen/ 

 

 



4. Návrh smlouvy o právu provést stavbu, navrhující pan V. Mikeš 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost pana Vladimíra Mikeše, trvale bytem Čakov 

o podpis smlouvy o právu provést stavbu, související s přerušeným rozhodnutím o 

umístění stavby na stavbu oplocení pastevního areálu farmového chovu jelenů a 

daňků. Zastupitelstvo návrh smlouvy projednalo a žádá doplnění: 

 informací ohledně podmínek a schválení a stanovisek dotčených orgánů 

ohledně farmového chovu jelenů a daňků 

 podrobnější projektovou dokumentaci a informaci k záměru.  
 

Usnesení č. 104/16/2015    

Zastupitelstvo návrh projednalo a odložilo na další jednání zastupitelstva po doručení 

požadovaného doplnění žadatelem. 

  Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0      /Petr Jílek nebyl při hlasování přítomen/ 

 

5. Doplnění usnesení č.71/10/2015 o probíhající rekonstrukci sociálního zařízení MŠ 

Starostka seznámila s nutností doplnění znění usnesení č. 71/10/2015 a předložila návrh znění 

takto doplněného usnesení.  

Usnesení č. 105/16/2015    

Zastupitelstvo schvaluje doplnění usnesení č.71/10/2015 v této podobě: Zastupitelstvo 

bere informaci na vědomí, souhlasí s nutnými změnami a vícenáklady, které s sebou 

přinesou. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/003/CZ/M v nutném 

rozsahu a pověřuje starostku jeho podpisem. 

 Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 /Tomáš Jabůrek nebyl při hlasování přítomen/ 

 

6. 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 2.926,-Kč dle 

počtu obyvatel obce a nákladů jednotlivých center, které Občanské sdružení 

provozuje.  
Usnesení č. 106/16/2015 

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 /Tomáš Jabůrek nebyl při hlasování přítomen/ 

 

7. Dohoda o spolupráci s destinační společností Jihočeský venkov 

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem znění dohody o spolupráci s destinační 

společností Jihočeský venkov, která bude po obdržení certifikace financována z Grantového 

programu Jihočeského kraje. Jedná se o bezplatnou kooperaci a vzájemné poskytování 

informací v oblasti cestovního ruchu. Tato dohoda byla odsouhlasena DSO Blanský les a bude 

podepsána za celý svazek ne konkrétně pro každou obec. Pro Obec Čakov z tohoto 

nevyplývají žádné finanční ani jiné povinnosti, pouze zařazení do destinačního území, které 

bude spravovat a podporovat tím cestovní ruch právě destinační společnost Jihočeský venkov. 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

8. Žádost o souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla SDH Čakovec  

Starostka předložila zastupitelům žádost SDH Čakovec o souhlas vlastníka nemovité věci 

s umístěním sídla SDH Čakovec v hasičské zbrojnici v Čakovci, jejímž je Obec Čakov 

vlastníkem.  

Usnesení č. 107/16/2015 

Zastupitelstvo uděluje SDH souhlas s umístěním sídla SDH Čakovec v hasičské zbrojnici 

Čakovec na adrese: Čakovec bez č.p., 37384 – Dubné, parc. č. st.66. 

Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 /Tomáš Jabůrek nebyl při hlasování přítomen/ 

 

 

 

 

 

 



 

9. Záměry pro žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2016 

Byla vedena další rozprava o záměrech pro žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje.   
 

Usnesení č. 108/16/2015 

Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje pro rok 2016 

a k realizaci v roce 2016 pro následující dva projekty: 

1) Rekonstrukce bývalé fary sanace zdiva - etapa III -  v celkové hodnotě min. 300 tis. 

Kč 

2) Oprava fasády na knihovně a klubovně v Čakovci v celkové hodnotě 100 tis. 

Kč 

Pro:  6   Proti:   0   Zdržel se:   0 /Tomáš Jabůrek nebyl při hlasování přítomen/ 

 

10. Informace o výsledku předběžného přezkoumání hospodaření obce 

Starostka seznámila zastupitele se zprávou z dílčí ho 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., byly shledány pouze 3 nedostatky méně závažného charakteru podle 

ustanovení §10 odst. 3 písm.b) zákona, a to: 

1) Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem (a to, „s 

výhradou“, nebo „bez výhrad“) 

2) Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisků a ztráty „ Výnosy ze 

sdílených daní a poplatků“  

3) Územní celek nesestavil platný účetní rozvrh, případně jej nedoplňoval o účty, na kterých 

bylo účtováno, a to konkrétně účetní rozvrh pro rok 2015 obsahuje účty, na kterých nebylo 

v roce 2015 účtováno 

Nedostatky 2) a 3) budou napraveny účetní obce v rámci účetní závěrky roku 2015, nedostatek 

č.1 bude napraven v přesnější formulaci usnesení v roce 2016 pro schválení závěrečného účtu 

za rok 2015. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 9/2015 

Starostka informovala zastupitele o položkách uvedených v rozpočtové změně č.9 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 9, ve kterém se promítla především 

rozpočtová změna schválená zastupitelstvem v usnesení č.100/15/2015 a dále změny 

schválené starostkou v rámci její pravomoci. Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy o 

190.800,-Kč a výdaje o 450.300,-Kč. Přebytek rozpočtu se tedy tímto rozpočtovým 

opatřením zpět snižuje na výši 160.243,- Kč. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.  

 
12. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na neinvestiční prostředky na výdaje jednotky SDH 

obce 

Starostka předložila zastupitelstvu k projednání návrh smlouvy o poskytnutí dotace na 

neinvestiční prostředky na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Čakov, Čakov-

Čakovec zaslané Jihočeským krajem, konktrétně na 1600,-Kč na odbornou přípravu velitelů a 

strojníků JSDHO. 

Usnesení č. 109/16/2015 

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy č. SDO/KHEJ/406/15, odsouhlasilo jej a 

pověřilo starostku jejím podpisem. 

Pro:  6   Proti:   0   Zdržel se:   0 /Tomáš Jabůrek nebyl při hlasování přítomen/ 

 

 

13. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce, návrh předsedy finančního výboru 

Předseda finančního výboru Ing. Milan Vlk předložil zastupitelstvu návrh na provedení 

inventarizace majetku obce na inventurní soupisy vydané na stav k 31.12.2015 a na sestavení 

inventarizačních komisí. 

Usnesení č. 110/16/2015 

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 31.12.2015. Termín provedení, vyhodnocení a odevzdání 

jednotlivých inventurních soupisů je stanoven do 15.1.2015. Zastupitelstvo 

ukládá účetní obce, aby předsedům jednotlivých komisí předala inventurní 



soupisy do 8.1.2015. Zastupitelstvo stanovuje tyto inventarizační komise, které 

budou uvedeny na jednotlivých soupisech majetku.  

 

     č. komise               předseda komise     členové komise 

hlavní komise  Ing. Lenka Šišpelová   Jan Dušák 

Ing. Milan Vlk   Eva Komrsková,  

                                      Ing. Ladislav Prener 

                                                                                     Z. Popelková  

               Petr Jílek     M. Ivana 

                                                          Petr Jílek     M. Ivana 

              Petr Jílek     František Burda 

    Tomáš Jabůrek  Jan Sládek, Jan Vlažný 

Pro:  6   Proti:   0   Zdržel se:   0 /Tomáš Jabůrek nebyl při hlasování přítomen/ 

 

 

14. Schválení odměny členovi finančního výboru dle usnesení č.6 ze zápisu 19/14 ze dne 

1.12.2014 

Zastupitelstvo projednalo návrh na určení odměny členovi finančního výboru, který není 

zvoleným neuvolněným zastupitelem obce paní Zdeně Popelkové dle usnesení zastupitelstva 

obce č.6 ze zápisu 19/14 ze dne 1.12.2014 na odměnu ve výši 1000,-Kč. 

Usnesení č. 111/16/2015 

Zastupitelstvo schválilo návrh na určení odměny členovi finančního výboru, který není 

zvoleným neuvolněným zastupitelem obce paní Zdeně Popelkové dle usnesení 

zastupitelstva obce č.6 ze zápisu 19/14 ze dne 1.12.2014 na odměnu ve výši 1000,-Kč. 

Pro:  6   Proti:   0   Zdržel se:   0 /Tomáš Jabůrek nebyl při hlasování přítomen/ 

 

15. Informace o grantových programech Jihočeského kraje s možností podání žádostí na 

projekty do těchto programů do 4.1.2015 

Starostka informovala zastupitelstvo o možnostech podání žádostí na projekty pro realizaci 

v roce 2016 v těchto grantových programech, kde bude příjem žádostí od 4.1.2016 – 

15.1.2016. Byla vedena rozprava o projektech, které by mohly být z těchto grantových 

programů realizovány. 

Usnesení č. 112/16/2015 

Zastupitelstvo na základě rozpravy odsouhlasilo podání žádostí na Jihočeský kraj do 

těchto grantových programů na tyto projekty, pokud budou vyhovovat podmínkám 

grantových programů: 

Rozvoj venkova a krajiny: Opatření Podpora obnovy a výstavby vodohospodářské 

infrastruktury – Část hlavního kanalizačního řádu v obci Čakov – I. Etapa 

Podpora kultury – Čakovská Pouť a Čakovské prkno 

Objekty kulturního dědictví – drobná sakrální architektura – oprava zvoniček 

v Čakovci a na Holubovské baště 

Kulturní památky – Rekonstrukce fary – etapa IV 

Podpora sportu - oprava, výměna dřevěného hrazení hřiště, pořízení branek na 

házenou. 

Podpora práce s dětmi a mládeží -  Akce pro děti na rok 2016 – seriál naučných 

přednášek pro děti a dospělé, minicyklozávod, dětský den, pohádkový les, 

lampionový průvod  

Pro:  6   Proti:   0   Zdržel se:   0     /Petr Jílek nebyl při hlasování přítomen/ 
 

16. Podrobnosti k výletu do Prahy na muzikál Vánoční zázrak 

Starostka seznámila zastupitelstvo s podrobnostmi a programem Obecním úřadem pořádaného 

Výletu za muzikálem Vánoční zázrak do Prahy:  

 odjezd bude 26.12.2015 ve 12 hodin ze zastávky Čakov, ve vsi 

 doprava je zajištěna autobusem s přestávkou na občerstvení 

 návštěva muzikálu Janka Ledeckého Vánoční zázrak v divadle Broadway od 

15:00hod.  

 poté individuální program – procházka vánoční Prahou, možnost posezení 

v zamluvené restauraci 

 odjezd dle dohody mezi 20 – 21 hod. Příjezd dle počasí zpět do Čakova do 23 hod. 



 

Rezervované vstupenky je nutné zaplatit na OÚ nejpozději do 21.12.2015! Občané 

budou informováni obvyklým způsobem (www stránky a rozhlas). 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

17. Informace o uzavření Obecního úřadu a zrušení úředních hodin mezi vánočními svátky 

a Novým rokem 

Starostka informovala zastupitelstvo o uzavření OÚ v Čakově a zrušení úředních hodin v době 

vánočních svátků a na konci roku 2015, a to konkrétně od 28.12.2015 do 3.1.2015. z důvodu 

dovolené. Neodkladné případy je možné projednat na tel. číslech: 723872897 (starostka), nebo 

608012350 (místostarosta). Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Příští zastupitelstvo 30.12. 2015, 17:00 hod. 

 

Konec:  22:00 hod. 

 

 

Zapisovatel: Jan Dušák                  

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé: Ing. Milan Vlk 

    

 

Petr Jílek 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 

Michal Ivana 

 

    

Tomáš Jabůrek 


