
Zápis č. 23/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 16. 12. 2013 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

Přítomní zastupitelé: Jiří Postl, Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Bc. Jan Dušák, Jana 

Jabůrková, Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

 

Omluven:   

  

 

Hosté:      

 

 

Začátek: 19:00 hodin 

 

 

Projednáno: 

 

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

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

zapisujícím bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání: 

 Rozšíření pravomoci starosty k provádění rozpočtových opatření 

 Schválení návrhu rozpočtového provizoria 

 Žádost o prodej nebo pronájem pozemku čj. 295/2013 

 Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les SÚS Jihočeského kraje čj. 

287/2013 

 Žádost o příspěvek čj. 299/2013 

 Aktualizace místního programu obnovy vesnice na roky 2014 – 2020 

 Návrhy na podání žádosti o prostředky z POV Jihočeského kraje 

 Zpráva o plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č.9 

 Zrušení úředních hodin z důvodu dovolené 

 Diskuze a různé  

    

3. Zastupitelstvu byl předložen návrh v souvislosti s poznatky, vyplývajícími z dílčího 

přezkumu, na rozšíření pravomoci starosty k provádění rozpočtových opatření, 

kterými nedojde ke snížení odsouhlaseného přebytku nebo ke zvýšení 

odsouhlaseného deficitu rozpočtu. Zastupitelstvo schvaluje rozšíření pravomoci 

starosty k provádění rozpočtových opatření tak, aby mohl samostatně schvalovat  

zvýšení nebo snížení položek schváleného rozpočtu bez ohledu na výši částky, pokud 

se bude jednat pouze o přesun mezi jednotlivými položkami a nedojde tím ke snížení 

odsouhlaseného přebytku nebo zvýšení odsouhlaseného deficitu rozpočtu, a to zpětně 

od 1.12.2013.    

Pro:    6      Proti:   0     Zdržel se: 0 

4. Po bez připomínkovém zveřejnění návrhu rozpočtového provizoria pro výdaje 

v I. čtvrtletí roku 2014 zastupitelstvo tento návrh schvaluje tak, jak byl zveřejněn. 

Výdaje leden 2014 – 500 000,- Kč, únor 2014 – 500 000,- Kč, březen 2014 – 

500 000,- Kč dle rozpočtového provizoria. 

Pro:    6      Proti:   0     Zdržel se: 0 

 



5. Starostka předložila zastupitelstvu žádost čj. OC-295/2013 paní Ing. Evy Rottnerové, 

bytem Zachariášova 766/1, 370 04 České Budějovice o prodej případně dlouhodobý 

pronájem pozemku částí obecních pozemků na parc.č. 959/12 a 959/6 o výměře 328 

m
2
 na základě žádosti. Pozemek je v současné době v pronájmu bývalé majitelky 

chaty, se kterou je tento pozemek užíván. Zastupitelstvo rozhodlo, že nejdříve musí 

dojít k ukončení stávajícího nájemního vztahu a poté může být pozemek paní Ing. 

Rottnerové po předchozím zveřejnění nabídnut k prodeji nebo k pronájmu. 

Pro:    6      Proti:   0     Zdržel se: 0 

6. Zastupitelstvu byla předložená žádost o kácení dřevin mimo les SÚS České 

Budějovice čj. OC-287/2013 , jedná se o kácení 1 ks uschlé břízy. Zastupitelstvo 

schvaluje provedení tohoto kácení v době vegetačního klidu a za podmínky, že kácení 

provede odborná firma tak, aby v souvislosti s kácením nedošlo k ohrožení majetku 

ani zdraví osob. Zastupitelstvo dále požaduje provedení náhradní výsadby 1 ks 

listnatého stromu na pozemcích obce.  

Pro:    6      Proti:   0     Zdržel se: 0   

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí čj. OC-299/2013 o příspěvek na činnost 

v rámci projektu protidrogové prevence Jihočeského kraje. Zastupitelstvo 

odsouhlasilo neposkytnutí tohoto příspěvku.  

Pro:    6      Proti:   0     Zdržel se: 0 

8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktualizací a prodloužením dokumentu „Návrh 

místního programu obnovy vesnice Obce Čakov“ (dále jen POV  obce) vypracovaný 

v r. 1998 architektonickým ateliérem Štěpán  a aktualizovaný 26.9.2005 na základě 

rozhodnutí zastupitelstva obce z roku 2005. Uvedený POV obce je stále dle hlavních 

bodů platný a zastupitelstvo souhlasí s aktualizací a prodloužením s tohoto 

dokumentu na roky 2014 – 2020 dle předloženého návrhu. Aktualizovaný dokument 

POV obce je možné si prohlédnout v úředních hodinách na OÚ v Čakově.  

Pro:    6      Proti:   0     Zdržel se: 0 

9. Zastupitelstvu byly předloženy tyto návrhy na projekty k realizaci za pomoci dotace 

případné z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2013: 

1) oprava střechy obecní klubovny v Čakovci 

2) oprava nástupních ostrůvků u zastávek ve vsi v Čakově a vybudování zastávky v 

Čakovci před knihovnou 

3) pořízení přední čelní radlice na sníh na traktor 

4) oprava vodovodu – výměna šoupat 

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na 

následující dva z výše uvedených záměrů tak, aby to bylo dle pravidel POV možný a 

pro obec co nejvýhodnější a nebyl na to vypsán Jihočeským krajem další dotační titul, 

který by bylo možno jinak využít. Výběrem záměru byl pověřen starosta. 

 Pro:  6  Proti:   0   Zdržel se:   0 

10. Starostka informovala zastupitele o plnění rozpočtu k 30. 11. 2013. Rozpočtové 

příjmy byly plněny z 91 % a k tomuto datu byly ve výši 6.197.086,11,-Kč. 

Rozpočtové výdaje byly plněny z 82 % a k tomuto datu činily 5.839.502,28,-Kč. 

K datu 30.11.2013 hospodařila tedy obec s přebytkem ve výši  357.583,83,-Kč. 

K tomuto výsledku je však nutné podotknout, že platby velkých investičních akcí 

proběhnou vzhledem ke zpoždění a opravám teprve v průběhu měsíce prosince. Dále 

zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 9, které snižuje příjmy o 78.000,-Kč a 

výdaje o 436.000,-Kč a je přílohou zápisu. 

 

11. Zastupitelstvo odsouhlasilo  zrušení úředních hodin z důvodu dovolené od 27.12. 

2013 – 2.1.2013 (tj. v pátek 27.12. a v pondělí 30.12.). Dále zastupitelstvo zrušilo 

poslední pravidelný termín zasedání dne 30.12.2013, nejbližší zasedání zastupitelstva 

v novém roce bude 13.1.2013. 

Pro:  6  Proti:   0   Zdržel se:   0 



 

 

 

Konec:  21:00  hod. 

 

 

Zapisovatel:  Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová 

 

 

Ověřovatelé:  Jiří Postl 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 

Jana Jabůrková 

 

 

Bc. Jan Dušák 


