Zápis č. 1/18 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 15.1.2018
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

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

Omluven:

Michal Ivana

Hosté:
Začátek:

p. Voves, Ing. Šustek
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. Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Návrh aktualizace pasportu dopravního značení – provedené úpravy
 Žádost ZO ČSV o finanční prostředky na činnost ZO
 Informace o novém odměňování zastupitelů od 1.1.2018
 Diskuse a různé
Doplnění do programu:
 Žádost Ing. Stanislava Halamy, Dis o vyjádření ke stavbě zpevněného vjezdu na
pozemku obce v souvislosti se plánovanou stavbou nového RD pana Třísky, žádost o
vyjádření k projektové dokumentaci výstavby RD
 Úhrady příspěvku na neinvestiční náklady pro MŠ Čakov, poskytnutého v rámci
schváleného rozpočtu MŠ Čakov. Informace o výši schváleného závazného ukazatele
rozpočtu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Návrh aktualizace pasportu dopravního značení – provedené úpravy
Zástupce firmy PasProRea s.r.o Ing. Šustek seznámil zastupitele s možnými variantami úprav
problematických úseků aktualizace pasportu dopravního značení, a poté s celkovým
zpracovaným technickým návrhem aktualizace a požádal zastupitelstvo, po zapracování
dohodnutých úprav, o schválení aktualizace kvůli projednání s Dopravní policií ČR.
Usnesení č. 01/01/2018
Zastupitelstvo projednalo jednotlivé uvažované varianty a schválilo následující:
1) Dopravní značení na místní komunikaci č. 9c od křížení s hlavní silnicí č.III/12253
pod Čakovem, dále vedoucí kolem osady Borovka až na hranici katastru, bude
řešeno dle původního návrhu, pouze bude posunuta značka poř. č.8,9 blíže ke
křižovatce, mapa č.3.
2) V souvislosti s bodem jedna dopravní značení na místní komunikaci č.11c od křížení
s hlavní silnicí č. III/12253 naproti odbočce na Holubovskou Baštu, dále se napojující
na místní komunikaci č.9c vedoucí kolem osady Borovka, bude řešeno dle původního
návrhu, mapa č.4.
3) Dopravní značení na místní komunikaci č.1c - průjezd obcí Čakov přes náves kolem
MŠ Čakov a místní komunikace kolem návsi č.2c v Čakově bude řešena dle
původního návrhu, bude pouze přidána v každém jízdním směru značka pozor děti
v odstupu dle norem a místní situace k budově MŠ a OÚ Čakov, mapa č.1.
4) Dopravní značení na místních komunikaci č.3d, 4d, 5d, 8c, 8d v lokalitě ve Vrších,
bude řešena bez navržených značek zóna s dopravním omezením, budou ponechány
pouze značky uvedené v původním návrhu na křížení místní komunikace č.8c
s komunikací č.5d, mapa č.1
5) Bude požadováno posunutí začátku a konce obce Čakov na státní komunikaci
č.III/14319 až za hřbitov, i případně na omezenou dobu za podmínky schválení
záměru výstavby chodníku kolem této silnice od konce stávající výstavby ke

hřbitovu. V případě nesouhlasu dotčených orgánů, bude požadováno snížení
rychlosti až na 50km/hod při příjezdu ke hřbitovu směrem od Čakovce, mapa č.1.
6) Bude prověřena možnost přemístění informačního ukazatele směru do obce Čakovec
viditelněji a blíže ke křižovatce v obci Čakov na státní silnici č.III/14319, mapa č.1.
7) Bude přidán informační ukazatel směru do obce Žabovřesky a na rybník Dehtář na
křižovatku státní silnice č. III/12256 a místní komunikace č.14c, mapa č.5.
8) Na ostatních místech zastupitelstvo schvaluje aktualizaci dopravního řešení
předloženého v původním návrhu ze dne 15.12.2017.
Po zapracování výše uvedených požadavků souhlasí zastupitelstvo s předáním
aktualizace pasportu pověřeným zástupcem firmy PasProRea s.r.o. k projednání
s dotčenými orgány, prioritně k vyjádření Dopravní policie ČR.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Žádost ZO ČSV Čakov ze 22.12.2017 o finanční příspěvek na činnost na rok 2018
Starostka seznámila zastupitele s žádostí ZO ČSV Čakov z. s. podanou dne 22.12.2017 o
finanční podporu činnosti ZO ČSV, konkrétně včelařů ze správního obvodu obce Čakov
sdružených v této organizaci, na činnost v roce 2018.
Usnesení č. 02/01/2018
Zastupitelstvo žádost projednalo a odsouhlasilo poskytnutí finančního daru nad rámec
schváleného rozpočtu ve výši 5.000,-Kč ZO ČSV Čakov z. s. a pověřuje účetní obce
provedení úpravy rozpočtu v souvislosti s touto změnou.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Informace o novém odměňování zastupitelů od 1.1.2018
Starostka informovala zastupitelstvo o novele nařízení vlády č.318/2017 o odměnách
uvolněným a neuvolněným členů zastupitelstev, a navrhla v souvislosti s navýšením odměn
všem zastupitelům také zvýšení odměny místostarostovi obce. Dále navrhla zastupitelstvu
odsouhlasení jednorázové odměny člence finančního výboru paní Z. Popelkové za uplynulý
rok ve výši 1000,-Kč. Zastupitelstvo vedlo o předložených návrzích rozpravu.
Usnesení č. 03/01/2018
1) Zastupitelstvo schvaluje novou výši odměny neuvolněnému místostarostovi obce, a to
ve výši 4.500,-Kč od 16.1.2018.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
2) Zastupitelstvo schvaluje člence finančního výboru jednorázovou odměnu za činnost
ve výboru za rok 2017 ve výši 1000,-Kč
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Žádost ing. Stanislava Halamy, DiS o vyjádření ke stavbě zpevněného vjezdu na
pozemku obce v souvislosti se plánovanou stavbou nového RD pana Třísky, žádost o
vyjádření k projektové dokumentaci výstavby RD
Starostka seznámila zastupitelstvo s projektovou dokumentací zpracovanou ing. Stanislavem
Halamou, DiS. a záměrem výstavby nového RD pana Třísky. Zároveň starostka předložila
zastupitelstvu žádost pana ing. Halamy o stanovisko k provedení stavby vjezdu na pozemku
obce parc. č. 1535/9 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic a připojení na místní komunikaci
pozemku investora pana Třísky parc. č. 1533/3 v k.ú Čakov u Českých Budějovic.
Usnesení č. 04/01/2018:
Zastupitelstvo žádost projednalo a souhlasí s provedením stavby vjezdu na pozemku
obce dle projektové dokumentace s podmínkou, že si stavebník na své náklady zajistí
vytýčení všech sítí, a bude provádět stavbu tak, aby nedošlo k poškození majetku obce
Čakov. Okolní nezpevněná plocha dotčená stavbou bude oseta travou a uvedena do
stavu, který zajistí bezproblémovou údržbu veřejné zeleně na pozemku obce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Úhrady příspěvku na neinvestiční náklady pro MŠ Čakov, poskytnutého v rámci
schváleného rozpočtu MŠ Čakov. Informace o výši schváleného závazného ukazatele
rozpočtu.
Starostka seznámila zastupitele s ústní žádostí ředitelky MŠ o časovou úpravu úhrad zasílání
částí příspěvku na neinvestiční náklady MŠ, který byl schválen MŠ Čakov v rámci procesu

schvalování rozpočtu na rok 2018. MŠ Čakov zastupitelstvo v rozpočtu pro rok 2018 schválilo
příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 160.000,- Kč. Starostka předložila zastupitelstvu
následující nový rozpis úhrad příspěvku dle ústní žádost ředitelky mateřské školy Bc. M.
Šťastné: 1.část příspěvku nejpozději do 31.1.2018 – 40.000,-Kč, 2. část příspěvku nejpozději
do 31.3.2018, 3. část příspěvku nejpozději do 30.6.2018, 4. část příspěvku nejpozději do
30.9.2018.
Usnesení č. 05/01/2018:
Zastupitelstvo schvaluje navrhovaný nový rozpis úhrad příspěvku na neinvestiční
náklady MŠ v celkové výši 160.000,- Kč, schválené rozpočtem pro rok 2018, a to
následovně: 1.část příspěvku nejpozději do 31.1.2018 ve výši 40.000,-Kč, 2. část
příspěvku nejpozději do 31.3.2018 ve výši 40.000,-Kč, 3. část příspěvku nejpozději do
30.6.2018 ve výši 40.000,-Kč, 4. část příspěvku nejpozději do 30.9.2018 ve výši 40.000,Kč.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Diskuze a různé
Příští možný termín zasedání zastupitelstva v týdnu od 5. zveřejněného oznámení.

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Petr Jílek

Daniel Peterka

Ing. Ladislav Prener
Jan Dušák

9.2.2018 od 19:00hod. dle

