
Zápis č. 1/23 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 23.1.2023 
 
Místo konání:   OÚ Čakov, Čakov č.p. 20 
 
Přítomní zastupitelé:   Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Ladislav Prener 

              Marcela Puchingerová, Ing. Michaela Bébrová, Mgr. Radka Svačinová 
 
Omluven:                   Bc. Jan Dušák 
   
Hosté:                              pan Voves 
            
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. Ladislav Prener a Marcela Puchingerová. 
 
 

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: 
1. Návrh smlouvy o výpůjčce pozemků obce schválených pozemkovou úpravou za účelem provozování 
práva myslivosti Honebního společenstva Čakov, Jankov , Holašovice 
2. Návrh hospodářských prací v obecním lese na rok 2023 
3. Návrh odměny členovi finančního výboru za rok 2022 
4. Návrh změny odměn neuvolněným zastupitelům v roce 2023 
5. Výše a termíny místních poplatků na rok 2023 
6. Dotační příležitosti Jihočeského kraje – 1. vlna dotačních programů s příjmem žádostí do 31.1.2023 
7. Informace o ukončení zkušebního provozu ČOV a vydání rozhodnutí o kolaudaci ČOV Čakov 
8. Informace o volbě prezidenta – II. kolo 27. a 28.1.2023 
9. Diskuze a různé  
Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
Doplnění do programu: 
1. Návrh na změnu směrnice obce Čakov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

4. Návrh smlouvy o výpůjčce pozemků obce schválených pozemkovou úpravou za účelem provozování 
práva   myslivosti Honebního společenstva Čakov, Jankov , Holašovice 

          Starostka předložila zastupitelstvu návrh předsedy honebního společenstva na výpůjčku pozemků 
schválených komplexní úpravou do užívání jako součást honitby za účelem provozování práva myslivosti 
Honebního společenství Jankov, Holašovice, Čakov, Čakovec. Zastupitelstvo vedlo nad návrhem rozpravu. 

 
Usnesení č. 001/1/2023 
Zastupitelstvo nesouhlasí s předloženým návrhem smlouvy o výpůjčce, preferuje smlouvu o nájmu 
pozemků. Pověřuje paní starostku, aby pozvala zástupce Honebního společenstva k jednání o detailech 
smlouvy na příští zasedání zastupitelstva.  
Dále zastupitelstvo souhlasí s návrhem obce Jankov a ZD Skalka podpořit pro nadcházející volbu člena 
výboru honebního společenstva paní Jaroslavu Moravcovou jako zástupce obcí a zemědělského 
družstva pro komunikaci a koordinaci požadavků a připomínek obou stran včetně upozornění na vzniklé 
škody a domluvě ohledně pracovního plnění, vyplývajícího z případné nájemní smlouvy.  
Zastupitelstvo pověřuje starostku projednáním a realizací výše uvedeného. 
Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 



 

         5. Návrh hospodářských prací v obecním lese na rok 2023 
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem hospodářských prací v obecním lese na rok 2023, 
předloženým zástupcem firmy Energoforest s.r.o. na doporučení lesního hospodáře. V lese je plánována 
větší nová výsadba dubů na holině 5Da0 a výsadba Borovic ve vykáceném remízu u Holubovské Bašty. 
Plánováno je chemické ošetření, ožínání stávajících kultur a drobná  dosadba do 15% na již zalesněných 
plochách. Na první výsadbu je možné požádat o dotace zhruba ve výši 200.480,-Kč. 

 
Usnesení č. 002/1/2023 
Zastupitelstvo si navrhované práce a cenovou kalkulaci prohlédlo a odsouhlasilo provedení lesních prací 
na rok 2023 v rámci navrhovaného projektu ve výši zatím 300.000,-Kč včetně DPH , výsadba a práce na 
ploše 5ka08 u Holubovské Bašty budou projednány při tvorbě a schvalování rozpočtu obce na dalším 
zasedání zastupitelstva. Pověřilo starostku kontrolou realizace těchto prací a schválilo podání 
patřičných žádostí o dotaci na obnovu a výchovu lesa. 
Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 
 6.    Návrh odměny členovi finančního výboru 

 Starostka předložila zastupitelstvu návrh na odměnu členovi finančního výboru, který není zastupitelem 

obce za rok 2022 ve výši 1000,-Kč. 

Usnesení č. 003/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje odměnu členovi finančního výboru, který není zastupitelem obce za rok 2022 
ve výši 1000,- Kč. Odměna bude vyplacena při nejbližším výplatním termínu obce. 
Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

7.     Návrh změny odměn neuvolněným zastupitelům v roce 2023 
         Starostka předložila zastupitelstvu v souvislosti se schválenou novelou nařízení vlády č.318/2017 

s účinností od 1.1.2023 zvýšení odměn zastupitelům na novou maximální hranici pro neuvolněné 
zastupitele obce do 300 obyvatel, dle novelizované přílohy k nařízení vlády č.318/2017 SB. a to ve výši 
1.418,-Kč s účinností od 1.2.2023 a neuvolněnému místostarostovi ve výši 4.950,-Kč. 
          
Usnesení č. 004/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje návrh starostky na zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům a neuvolněnému 
místostarostovi v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb. účinnou od 1.1.2023, a to takto: 
neuvolněným zastupitelům náleží odměna ve výši 1.418,- Kč, 
neuvolněnému místostarostovi 4.950,- Kč, 
Zvýšení odměn na tyto hodnoty je platné od 1.2.2023. 
Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

8.   Výše a termíny místních poplatků na rok 2023 
Starostka předložila zastupitelstvu návrh termínů pro výběr místních poplatků, konkrétně poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství, poplatku ze psů a případných nájmů dle smluv, hrazených daný 
rok vždy k 15.3. Výše poplatkové povinnosti pro rok 2023 je shodná jako v roce 2022, a to: 
    a) poplatek z odpadového hospodářství - 700,- Kč na poplatníka, tj. na fyzickou osobu trvale hlášenou 
v obci, nebo na vlastníka nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve 
které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Od poplatku jsou 
osvobozeni děti mladší patnácti let do dovršení tohoto věku včetně a dále se poskytuje nově úleva ve 
výši 50 % osobám ve věku alespoň 75 let, a to od kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém 
tento věk dovršily – všechny tyto údaje je nutné do doby splatnosti poplatku na OÚ nahlásit. Poplatek 
je hrazen dle Obecně závazné vyhlášky č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. 
  b) poplatek ze psů  - výše sazby zůstává stejná dle aktuálně platné vyhlášky OZV č.1/2020 o místním 
poplatku ze psů,  ceny za nájem pozemků se řídí jednotlivými nájemními smlouvami. 
Výše ceny za využívání systému odpadového hospodářství právnických osob a fyzických osob zůstává dle 
platně uzavřených smluv  a jejich dodatků stejná. 



Aktuálně platné obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici na internetových stránkách obce 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. 005/01/2023 
Zastupitelstvo schvaluje následující termíny pro úhradu poplatků v hotovosti pro rok 2023 a pověřuje 
starostku zveřejněním výše poplatků včetně termínů hotovostních úhrad a potřebných dalších 
informací  na úředních deskách obce Čakov a také na webových stránkách obce. 
Termíny hotovostních úhrad: 
                6.3.2023 od 16:00 – 18:00 hodin 
                8.3.2023 od 15:00 – 18:00 hodin 
              13.3.2023 od 16:00 – 18:00 hodin 
Čakovec – budova knihovny a klubovny v Čakovci, č.p.15, knihovna 
                7.3.2023 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 
15.3.2023! Zastupitelstvo doporučuje, aby občané upřednostňovali bezhotovostní způsob úhrady, 
pokud je to možné. 
Pro : 6  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 

9. Dotační příležitosti Jihočeského kraje – 1. vlna dotačních programů s příjmem žádostí do 31.1.2023 
Starostka informovala zastupitele o dotačních příležitostech programů Jihočeského kraje, které je  možné 
podat do 31.1.2023. Dále předložila zastupitelstvu návrhy na projekty, na které pokud vyhoví požadavkům 
dotačního programu by mohla být žádost podána. Jedná se o následující projekty: 
a) Čakovská pouť 
b) Čakovské prkno 
c) Výměna svítidel veřejného světlení ve správním obvodu obce Čakov za účelem úspory energie 
 

Usnesení č. 006/01/2023 
Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti do dotačních programů Jihočeského kraje s uzavírkou podání 
do 31.1.2023 na tyto projekty: 
a) Dotační program podpora kultury – Projekt Čakovská pouť – dotační opatření č.1 a Čakovské prkno 

– dotační opatření č.2 
b) Program obnovy venkova  - Projekt výměny svítidel veřejného osvětlení ve správním obvodu obce 

Čakov za účelem úspory energie 
Pro : 6  Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

10.   Informace o ukončení zkušebního provozu ČOV Čakov a o vydání rozhodnutí o kolaudaci ČOV Čakov 
Starostka informovala zastupitele , že k 19.12.2022 byl ukončen zkušební provoz ČOV Čakov. Poté, co byl 
vyhodnocen zkušební provoz odborným zástupcem firmy PRVOK, s.r.o., byla podána žádost o kolaudaci na 
vodoprávní úřad Magistrátu Města České Budějovice. Dne 15.12.2022 proběhla kolaudace ČOV Čakov a 
dne 19.12.2022 byl vydán Kolaudační souhlas na část vodního díla ČOV Čakov, které je součástí stavby 
„ČOV a kanalizace Čakov“. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 
 

11.   Informace o volbě prezidenta – II. kolo 27. a 28.1.2023 
Starostka informovala zastupitelstvo o přípravě a činnostech úřadu pro nadcházejících Volbu prezidenta 
ČR, která se koná ve dnech 27. a 28.1.2023 (II. kolo). Starostkou byl na správním území obce Čakov zřízen 
pouze jeden volební okrsek, a to na adrese Čakov č.p.20, budova OÚ v Čakově (společenská místnost), 
dále byl stanoven počet členů okrskové volební komise na 5+1 zapisovatel. Zapisovatelem pro Volbu 
prezidenta ČR byla dne 3.12.2022 jmenována Veronika Tesařová, bytem Čakov 80, 373 84 Dubné. Druhé 
kolo volby prezidenta ČR mohou volit ve dnech 27. 1. od 14:00 – 22:00 hodin a 28.1. od 8:00 do 14:00 
hodin. Občané v těchto volbách za zákonem stanovaných podmínek si mohou požádat osobně nebo 
písemně o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta ČR, a to při písemné žádosti poštou nebo 
datovou schránkou do 20.1.2023, při osobní žádosti na úřadě do 25.1.2023 do 16:00 hod. Volební lístky 

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


budou občanům k dispozici přímo ve volební místnosti u okrskové volební komise. Zastupitelstvo bere  
informace na vědomí. 

 
12. Návrh na změnu směrnice obce Čakov o zadávání zakázek malého rozsahu 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh změny směrnice – vnitřního předpisu obce Čakov o zadávání 
zakázek malého rozsahu . Změna spočívá v navýšení limitů částek pro pravidla zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu z důvodu zvyšujících se spotřebitelských cen a služeb. Zastupitelstvo vedlo nad návrhem 
rozpravu.  
 
Usnesení č. 007/01/2023 
Zastupitelstvo vedlo nad návrhem rozpravu, ze které vznikly nakonec dva návrhy: 
a) Návrh paní starostky L. Šišpelové, který z  důvodu rostoucí inflace zvyšuje pro rozhodování 

zastupitelstva částku ceny díla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bez nutnosti výběru 
dodavatele z 250.000 bez DPH na 500.000 Kč bez DPH  a zvyšuje pro rozhodování  starost(k)y částku 
ceny díla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bez nutnosti výběru dodavatele ze 
70.000,-Kč bez DPH na 100.000 Kč bez DPH, ostatní ustanovení směrnice zůstávají stejná. 
Pro : 5   Proti : 1 (Ing. L. Prener)    Zdržel se : 0 

b) Návrh pana zastupitele L. Prenera, který z důvodu rostoucí inflace zvyšuje pro rozhodování 
zastupitelstva částku ceny díla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bez nutnosti výběru 
dodavatele z 250.000 na 500.000 Kč a ponechává pro rozhodování  starost(k)y částku ceny díla pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bez nutnosti výběru dodavatele ve výši 70.000,-Kč, 
ostatní ustanovení směrnice zůstávají stejná. 
Pro : 1 (Ing. L. Prener)  Proti : 5   Zdržel se : 0 
Schválený návrh směrnice obce Čakov o zadávání veřejných zakázek (uvedený pod bodem a) ) je 
přílohou zápisu. 

 
 
13. Diskuze a různé 

 
 Konec:               21:45 hod. 

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

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                                    Marcela Puchingerová   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
za minimální finanční plnění (např. 1Kč/ha/rok) , dále za plnění v podobě věcného daru ulovené zvěřiny 1x 

ročně pro společenskou akci  pod záštitou obce Čakov,  a dále za odpracované brigádnické hodiny členů společenstva 
při práci v lese na honebních pozemcích po dohodě s obcí v rozsahu 2 hodiny na člena honebního společenstva ročně.                  

 


