
Zápis č. 1/21 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 18.1.2021 

 

Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p.20 

 

Přítomní zastupitelé:  Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Jana Jabůrková,  

          Ing. Milan Vlk, Bc. Jan Dušák,  

 

Omluven:                    Ing. Libor Kukla 

   

Hosté:            pan Voves 

Začátek:          18:00  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. L. Prener, Bc. Jan Dušák. 

 

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: 

 

   Navržený program: 

1. Nabídky oslovených bank na financování vlastního podílu finančních prostředků na stavbu ČOV a  

kanalizace Čakov – zpřesnění 

2. Smlouva o poskytnutí individuální dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu ČOV a 

kanalizace Čakov 

3. Žádost Městské charity České Budějovice o příspěvek na činnost 

4. Projekt hospodářských prací v lese na rok 2021, předložený firmou Energoforest, s.r.o. 

5. Výše a termíny  pro úhradu místních poplatků pro rok 2021, seznam poplatníků 

6. Dohoda o vypořádání duplicitního vlastnictví nemovitostí obce Čakov v souladu s postupujícími 

komplexními úpravami  

7. Informace o stavu pandemie COVID-19 v katastrálním území obce Čakov 

8. Informace o stavu rozpracovaných projektů obce Čakov 

9. Dotační příležitosti první vlny dotací Jihočeského kraje a dotační příležitosti na opravu drobné 

sakrální architektury a hřbitovů 

                 10. Diskuze a různé  

        

         Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Nabídky oslovených bank na financování vlastního podílu finančních prostředků na stavbu ČOV a  

kanalizace Čakov – zpřesnění 

Starostka seznámila  zastupitelstvo s dalšími zpřesněnými nabídkami financování vlastního podílu 

investiční akce ČOV a kanalizace Čakov  dle usnesení č.99/14/2020. Jednání ohledně úvěrových podmínek 

a možností financování komerčním úvěrem proběhlo ve třech bankách Česká spořitelna, Komerční banka a 

Moneta Money Bank. Zastupitelstvo vedlo o předložených nabídkách rozpravu. 

 

Usnesení č. 001/01/2021 

Zastupitelstvo na základě předložených nabídek rozhodlo o další spolupráci s Komerční bankou, a.s. 

a sjednáním podmínek úvěru dle nabídky na pevnou sazbu s fixací na 5 let s dobou splácení úvěru 

20let + doba čerpání úvěru. Zastupitelstvo pověřilo starostku jednáním o úvěrové smlouvě a 

předložením jejího návrhu na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Smlouva o poskytnutí individuální dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu ČOV a 

kanalizace Čakov 

     Starostka informovala zastupitelstvo o získání individuální dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce 

prováděné v rámci programu Podpora zemědělství 129 300 „Podpora a zhodnocení technické infrastruktury 

vodovodů a kanalizací II“ SDO/OZZL/326/20, kterou na základě podané žádosti obce Čakov schválilo 



17.12.2020 zastupitelstvo Jihočeského kraje. Dále předložila zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy o 

poskytnutí této dotace SDO/OZZL/326/20. 

 

Usnesení č. 002/01/2021 

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování 

akce prováděné v rámci programu Ministerstva Zemědělství 129 300 „Podpora a zhodnocení 

technické infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ SDO/OZZL/326/20 a pověřuje starostku jejím 

podpisem. 

 Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

6.  Žádost Městské charity České Budějovice o příspěvek na činnost 

Starostka seznámila zastupitelstvo s žádostí Městské charity České Budějovice o příspěvek na činnost pro 

rok 2021. Zastupitelstvo vedlo o tomto příspěvku rozpravu. 

 

Usnesení č. 003/01/2021 

Zastupitelstvo rozhodlo, že podpora by měla být směrována na konkrétní služby pro naše občany, 

proto žádá Městskou charitu České Budějovice o informaci, zda  a jak konkrétně jsou služby našimi 

občany využívány. Zastupitelstvo pověřilo starostku zasláním odpovědi charitě v souladu s tímto 

rozhodnutím. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

7.  Projekt hospodářských prací v lese na rok 2021, předložený firmou Energoforest, s.r.o. 

     Starostka předložila zastupitelstvu celkovou cenovou  kalkulaci projektů připravovaných hospodářských 

      prací na rok 2021. Tato kalkulace počítá z celkovými výdaji na lesní hospodářství ve výši 290 tis. Kč. 

Zastupitelstvo vedlo o rozsahu hospodářských prací rozpravu. 

 

Usnesení č. 004/01/2021 

Zastupitelstvo schvaluje předloženou kalkulaci hospodářských opatření s odhadovanými náklady ve 

výši do 290.000,-Kč bez DPH. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

8. Výše a termíny  pro úhradu místních poplatků pro rok 2021, seznam poplatníků 

    Starostka předložila zastupitelstvu návrh termínů pro výběr místních poplatků, konkrétně poplatků 

z komunálního odpadu, poplatku ze psů a vybíraného stočného a případných nájmů dle smluv, hrazených 

daný rok vždy k 15.3. Výše poplatkové povinnosti zůstává pro rok 2021 stejná dle aktuálně platných 

vyhlášek č.3/2007 a č.5/2019 – o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále dle OZV č.1/2020 o místním poplatku ze psů. 

Výše stočného zůstává stejná dle platné vyhlášky č.3/2007 a výše ceny za nájem pozemků se řídí 

jednotlivými platnými smlouvami. Znění platných obecně závazných vyhlášek je k dispozici na 

https://www.cakov.cz/obec/vyhlasky-a-provozni-rady. Výše poplatků budou včetně termínů hotovostních 

úhrad a potřebných dalších informací zveřejněny na úředních deskách obce Čakov a také na webových 

stránkách obce. 

 

             Usnesení č. 005/01/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno  s výší a výplatními termíny místních poplatků pro rok 2021. Dále 

schvaluje následující termíny pro úhradu poplatků v hotovosti pro rok 2021 a pověřuje starostku 

zveřejněním termínů výběru místních poplatků v hotovosti:  

Čakov – budova OÚ v Čakově , č.p.20, společenská místnost    

             8.3.2021 od 16:00 – 18:00hodin 

10.3.2021 od 15:00 – 18:00hodin 

             Čakovec – budova knihovny a klubovny v Čakovci, č.p.15, knihovna 

             9.3.2021 od 16:00 - 18:00 hodin 

Výběr místních poplatků v hotovosti zajištuje obecní úřad v Čakově ve spolupráci se zastupitelstvem 

obce ve výše uvedených termínech. Jinak je možné dle platných vyhlášek provést úhradu místních 

poplatků bezhotovostně na účet obce, vedeného u KB, a.s. č. účtu 32920231/0100, a to nejpozději do 

15.3.2020!  Vzhledem k situaci ohledně COVID-19, zastupitelstvo doporučuje obecnímu úřadu vydat 

doporučení, aby občané upřednostňovali bezhotovostní způsob úhrady, pokud je to možné. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

https://www.cakov.cz/obec/vyhlasky-a-provozni-rady


9. Dohoda o vypořádání duplicitního vlastnictví nemovitostí obce Čakov v souladu s postupujícími 

komplexními úpravami 

 Starostka předložila zastupitelstvu návrh dohody o vypořádání duplicitního vlastnictví nemovitostí obce 

Čakov k parcelám, vedeným na listu vlastnictví č.554 KN parc.č.1317/3, 1317/16, 1317/17 a st. 188 o 

celkové výměře 79 m2 se duplicitním vlastníkem, iniciovanou SPÚ na základě probíhajících KOPÚ 

v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic.  

             

     Usnesení č. 006/01/2021 

             Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh dohody o vypořádání duplicitního vlastnictví nemovitostí 

obce Čakov k parcelám, vedeným na listu vlastnictví č.554  KN parc.č. 1317/3, 1317/16, 1317/17 a st. 

188 o celkové výměře 79 m2 se duplicitním vlastníkem, iniciovanou SPÚ na základě probíhajících 

KOPÚ v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic a pověřuje starostku jejím podpisem a 

úhradou nákladů spojených s vkladem z dohody plynoucího zápisu do katastru nemovitostí. 

             Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

10. Informace o stavu pandemie COVID-19 v katastrálním území obce Čakov 

      Starostka informovala zastupitele o momentálním stavu rozšíření nemoci COVID-19 v katastrálním území 

obce Čakov. V katastrálním území bylo evidováno nové navýšení výskytu nemoci,  dle oficiálních 

informací ÚZIS je to k 18.1.2021  9 nakažených, z toho v posledním týdnu jich přibylo 6, celková data od 

úplného počátku pandemie jsou 27 nakažených, 17 vyléčených, 2 hospitalizovaní a 1 úmrtí. Zastupitelé 

byli informováni, že stále zůstává v platnosti uzavření knihovny a společenských místností, je zakázáno 

v souladu s platnými nařízeními vlády sdružování většího počtu osob na veřejných prostranstvích. 

Mateřská škola Čakov zůstává za stálých zvýšených hygienických opatření stále v provozu. Dále bylo 

zastupitelstvo informováno o nabídce pomoci občanům starším 80let pomoc při registraci na očkování proti 

COVID-19 do centrálního registru a dále možnosti využití této služby i pro další občany, bude-li to možné, 

kteří nemají možnost, prostředky a zkušenosti, aby tuto registraci mohli provést sami. Zastupitelstvo bere 

informaci na vědomí. 

 

11. Informace o stavu rozpracovaných projektů obce Čakov 

      Starostka informovala zastupitele o stavu rozpracovaných projektů obce Čakov, a to projekt přístřešku na 

popelnice pro  obec Čakovec, projektová dokumentace včetně stavebního povolení na projekt chodníku 

v Čakovci, projekt nového designu www stránek, projekt Změny územního plánu č.2, projekt pořízení 

vybavení (nových regálů) do HZ. Realizace některých projektů je zpomalována pandemií COVID-19 a 

proti epidemiologickými  opatřeními, z těchto důvodů se nepodařilo projekty v termínech daných 

zastupitelstvem uskutečnit, nebo alespoň více posunout (např. projekt změny územního plánu č.2, projekt 

redesignu www stránek). Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

     Usnesení č. 007/01/2021 

     Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a souhlasí s posunutím termínu u projektu změny územního 

plánu  a u doladění konečného nového designu www stránek do konce února 2021. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

12. Dotační příležitosti první vlny dotací Jihočeského kraje a dotační příležitosti na opravu drobné 

sakrální architektury a hřbitovů 

a) Starostka seznámila zastupitele s návrhy na projekty do první  vlny dotačních výzev Jihočeského kraje. 

Jedná se o návrh podání žádosti o dotaci na kulturní akce Čakovská pouť a Čakovské prkno v podobném 

rozsahu jako v roce 2020 příp. 2019, dále byla vedena diskuze ohledně investiční dotace na JSDHO.  

 

     Usnesení č. 008/01/2021 

Zastupitelstvo vedlo o návrzích rozpravu a souhlasí s podáním žádostí do dotačních programů první 

vlny Jihočeského kraje na následující projekty, pokud to bude možné dle podmínek jednotlivých 

dotačních titulů: 

1) Kulturní akce – dotační program Podpora kultury – Čakovská pouť 

2) Kulturní akce – dotační program Podpora kultury – opatření Podpora přehlídek a soutěží - 

Čakovské prkno, přehlídka amatérského divadla 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

b) Dále starostka seznámila zastupitelstvo s možností podat žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství do 

dotačního titulu na ÚDRŽBU A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ PRO ROK 



2021, a to na náklady spojené s opravami hřbitovní zdi a železných vrat pro vstup na hřbitov. 

Zastupitelstvo vedlo o záměru rozpravu. 

 

 

Usnesení č. 009/01/2021 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti do dotačního programu Ministerstva zemědělství do 

programu ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ PRO ROK 2021 na 

projekt Opravy a údržba hřbitovní zdi včetně renovace vstupních vrat a branek, pokud projekt 

vyhoví podmínkám programu. Žádost bude podána na projekt s výší dotace do 140tis. Kč. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

 

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na  8.2.2021 nebo 15.2.2021 od 

18:00 hod. Termíny jsou předběžné. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 

 

   Konec:   21:00 hod. 

 

      Zapisovatel:      Ing. Lenka Šišpelová                        Ověřovatelé:  Ing. Ladislav Prener 

                                           

 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                              Bc. Jan Dušák 


