Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal
Ivana, Ing. Ladislav Prener, Petr Jílek

Omluven:
Hosté:

Radek Tušl, Jan Sládek.

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:

1. Ing. Lenka Šišpelová vyzvala nově zvolené zastupitele k dohodě na předsedajícím
ustavujícího zasedání. Zastupitelstvo se dohodlo, že předsedajícím bude stavájící
starostka Ing. Lenka Šišpelová.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
sedm zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné.
2. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou
zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Stávající starostka Ing. Lenka Šišpelová předala zastupitelům osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce. Zastupitelstvo provedlo kontrolu těchto osvědčení a
kostatuje, že tato osvědčení jsou platná
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetla slib a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu s textem slibu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Text slibu
s podpisy zastupitelů je přílohou č. 1 zápisu č.18/14 usnesení zastupitelstva ze dne
10.11.2014.
4. Předsedající seznámil přítomné se navrhovaným programem jednání a předložil návrh
na doplnění programu jednání:
zveřejněný program jednání:
1) Určení předsedajícího
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Předání osvědčení o zvolení zastupitelem a složení slibu členů zastupitelstva
4) Navržení a schválení programu jednání
5) Volba starosty a místostarosty:
a) určení počtu místostarostů,
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolněni
(§71 zákona o obcích),
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
8) Projednání návrhu rozpočtového provizoria na rok 2015
9) Žádost manželů Tesařových o souhlas s výstavbou domu na pozemku p.č. 1317/6 10) Diskuse
Bod č. 9 byl z programu vyřazen z důvodu, že nespadá do pravomoci zastupitelstva
obce, je přenesenou působností státní správy a přísluší tedy do pravomoci obecního
úřadu.
doplnění programu jednání:
 Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014 na akci „Oprava střechy obecní
budovy klubovny a knihovny v Čakovci čp. 15“
 Změna pravidelných termínů konání zastupitelstva obce
 Předložení žádosti A. Dzyuby o možnosti uzavření dohody o splátkách dle
jejího návrhu
 Schválení návrhu, termínů a diskuze o programu kulturních akcí listopad,
prosinec 2014
Předsedající vyzval zastupitelstvo k hlasování o programu jednání včetně bodů
doplněných do programu jednání. Zastupitelstvo výše uvedený program na pořad
ustavujícího jednání schvaluje.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Volba starosty a místostarosty.
A) Předsedající navrhl zastupitelstvu jednat o počtu místostarostů. Zastupitelstvo se
dohodlo, že se bude volit jeden místostarosta
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
B) Předsedající podal informace o náležitostech výkonu uvolněné či neuvolněné
funkce starosty, místostarosty a zastupitelů. Zastupitelstvo rozhodlo, že starosta bude
svou funkci vykonávat jako uvolněný, místostarosta bude svou funkci vykonávat jako
neuvolněný a ostatní členové zastupitelstva, předsedové i členové výborů budou své
funkce vykonávat jako neuvolnění.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
C) Způsob volby starosty a místostarosty. Předsedající konstatoval, že nestanoví-li
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravených obálek a
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům
zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Předsedající dal hlasovat o návrhu na veřejné hlasování.
Zastupitelstvo rozhodlo o veřejném způsobu hlasování.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvoleni,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

D) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl
podán následující návrh: člen zastupitelstva Ing. Milan Vlk navrhl zvolit do funkce
starosty Ing. Lenku Šišpelovou, navržená kandidátka kandidaturu přijímá.
Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navržené kandidátky na starostku obce dle
postupu zvoleného v bodě 7. Předsedající vyzval zastupitelstvo k veřejné volbě o
kandidátce jak byla navržena, Ing. Lenka Šišpelová. Na základě výsledku veřejného
hlasování se vyslovilo pro navrženou kandidátku Ing. Lenku Šišpelovou 7 zastupitelů.
Zvolena starostkou obce pro volební období 2014 – 2018 byla Ing. Lenka Šišpelová
nar. 27.11.1975 , bytem Čakov 3, která funkci uvolněného starosty obce přijímá.
E) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Po proběhlé diskusi byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Ing. Lenka
Šišpelová navrhla zvolit do funkce místostarosty Bc. Jana Dušáka. Člen zastupitelstva
Ing. Ladislav Prener navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Petra Jílka.
Navržení kandidáti kandidaturu přijímají.
Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navrženého kandidáta na místostarostu obce
dle postupu zvoleného v bodě 7. Předsedající vyzval zastupitelstvo k veřejné volbě o
navržených kandidátech.
Ve veřejném hlasování se vyslovilo pro navrženého kandidáta Bc. Jana Dušáka 5
zastupitelů a pro navrženého kandidáta Petra Jílka 2 zastupitelé.
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byl zvolen místostarostou obce pro
volební období 2014 – 2018 Bc. Jan Dušák, nar. 30.4.1980, bytem Čakov 9, který
funkci místostarosty obce přijímá jako funkci neuvolněnou.
6. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
a) Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí být lichý (§ 117 odst. 3
zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelé i
jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117
odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
b) - e) K volbě předsedy finančního a kontrolního výboru a jejich členů
proběhla rozprava a byly podány informace k jejich činnosti a zastupitelé se
dohodli, že volba předsedů a členů obou výborů proběhne na některém
z dalších zasedání zastupitelstva.
Pro : 7

Proti : 0 Zdržel se : 0

7. Zastupitelstvo přistoupilo k rozhodnutí o výši odměn za výkon neuvolněných funkcí
členů zastupitelstva obce (§72 zákona o obcích). Starostka předložila návrh na
ponechání odměn neuvolněných zastupitelů ve výši odměn minulého zastupitelstva
obce, a to odměny neuvolněnému místostarostovi ve výši 2850,-Kč za měsíc, odměna
neuvolněným zastupitelům v maximální výši dané platným nařízením vlády. Odměny
předsedovi a členům finančního a kontrolního výboru, budou stanoveny až po jejich
zvolení. Odměna uvolněnému starostovi je dána ze zákona nařízením vlády č.37/2003
Sb.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na hospodaření obce v prvním čtvrtletí roku 2015
dle rozpočtového provizoria následovně: výdaje leden 2015 – 500.000 Kč, výdaje
únor 2015 – 500.000 Kč, výdaje březen 2015 - 500.000 Kč. Výdaje prvního čtvrtletí
roku 2015 činí celkem 1.500.000 Kč. Zastupitelstvo ukládá starostovi zveřejnit návrh
rozpočtového provizoria dle zákona.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Starostka předložila seznámila zastupitelstvo s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové
dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014 na akci
„Oprava střechy obecní budovy klubovny a knihovny v Čakovci čp. 15“. Realizace
této akce byla dokončena předáním dne 15.10.2014. Zastupitelstvo schvaluje tuto
smlouvu a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
10. Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu pravidelného konání zastupitelstva obce, a to
v intervalech 3 týdnů, tedy vždy na pondělí třetí týden od minulého zasedání
zastupitelstva obce a to od 18:00 hod. Příští zasedání zastupitelstva se tedy koná
1.12.2014.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
11. Starostka předložila zastupitelstvu žádost Anny Dzyuby, nar. 29.2.1964, bytem
Trocnov 8, 373 12 Borovany, která je majitelem nemovitostí ve správním obvodu
obce Čakov o odsouhlasení návrhu dohody o splátkách dlužné faktury dle smlouvy o
dílo uzavřené s obcí a týkající se změny využití pozemků a její zapracování v nové
územní dokumentaci obce Čakov. Zastupitelstvo návrh dohody projednalo a
odsouhlasilo.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
11. Ing. Lenka Šišpelová předložila zastupitelstvu návrh a termíny na uspořádání
následujících kulturních akcí v měsíci listopadu a prosinci 2014:
 rozsvícení vánočního stromu……………….
29.11.2014
 Autorské čtení – představení knihy – Čakovec
30.11.2014
 setkání seniorů a dříve narozených…………
7.12.2014
 výlet do Národního divadla do Prahy ……..
27.12.2014
Dále proběhla diskuze o podmínkách a programu jednotlivých akcí. Zastupitelstvo
rozhodlo o věkové hranici pozvaných seniorů a dříve narozených /od ročníku 1954 a
nižší/.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Dále byly diskutována a odsouhlasena pravila pro prodej vstupenek a úhradu příspěvku
na dopravu na Výlet do Národního divadla v Praze, kde je zarezervováno 30 vstupenek
s 50% slevou. Bylo dohodnuto, že vstupenky se budou prodávat za 50 % standardní
ceny a to max. za 200,- Kč a jsou určeny pro zájemce v tomto pořadí – občané trvale

žijící v obci Čakov a jejich rodinní příslušníci, rekreanti ve správním území obce
Čakov, ostatní Zastupitelstvo odsouhlasilo, že příspěvek na dopravu na divadelní
představení do Prahy bude činit 100,- Kč na 1 osobu.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Ladislav Prener
Ing. Milan Vlk
Michal Ivana
Tomáš Jabůrek
Petr Jílek

