
Zápis č. 2/18 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 12.2.2018 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Daniel Peterka, Ing. Ladislav Prener,  

 

Omluven:             Michal Ivana, Jan Dušák, Petr Jílek   

   

Hosté:                           p. Voves  

Začátek:  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni 4 

zastupitelé 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: 

 Výše a termíny  pro úhradu místních poplatků pro rok 2018, aktualizace OZV 1/2012, 

seznam poplatníků 

 Projekty pro dotace z druhé vlny dotačních programů Jihočeského kraje  

 Informace o postupu prací při další etapě rekonstrukce fary čp. 20, schválení podání 

žádosti do dotačního programu MK prostřednictvím ORP do konce února 2018 

 Schválení inventarizace majetku roku 2017 a odpisového plánu na rok 2018 – 

 Diskuse a různé 

 

Pro:  4   Proti:   0     Zdržel se: 0 

 

3. Výše a termíny  pro úhradu místních poplatků pro rok 2018, aktualizace OZV 1/2012, 

seznam poplatníků 

Starostka předložila zastupitelstvu informaci o výši a předpisech místních poplatků na rok 

2017 dle platné obecně závazné vyhlášky a seznámila zastupitele se seznamem poplatníků, 

který je uložen na OÚ pod čj. OC-28/2018. S ohledem na některé drobné legislativní změny 

bude v první polovině roku provedena revize a aktualizace OZV 1/2012. Výše poplatků a 

seznam poplatníků pro letošní rok se řídí platnou zastupitelstvem schválenou obecně 

závaznou vyhláškou 1/2012 a zůstává stejná jako pro rok 2017, a to: 

                         - poplatek za psa 100 Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150 Kč 

                       - poplatek za popelnice 500 Kč za každého občana st. 15-ti let s TP v obci 

- rekreační 500 Kč/ chalupu a 500 Kč/za byt nebo rodinný dům, ve kterém       

není  hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 

                         - stočné 50 Kč za každého občana s TP v obci 

Pro úhradu poplatků byly stanoveny následující hromadné termíny výběru místních poplatků 

v hotovosti, a to: 

v pondělí  26. 2. 2018 od 16.00 – 18.00 a 5. 3. 2018 od 16:00 – 18.00 v budově O.Ú. 

v Čakově 

v úterý  6. 3. 2018 od 17.00 – 19.00 v Čakovci v místní lidové knihovně. 

 

Dále je možné hradit místní poplatky bezhotovostně na číslo účtu obce 32920231/0100 

vedený u KB, a.s. Konečný termín úhrady, do kterého by měly být všechny předepsané 

poplatky uhrazeny je 15.3.2018. 

 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

4. Projekty pro dotace z druhé vlny dotačních programů Jihočeského kraje  

Starostka informovala zastupitele o druhé vlně dotačních programů Jihočeského kraje. 

V úvahu by přicházely následující možnosti: 

1)  Možnost podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje podpora 

školství na vybavení mateřských škol učebními pomůckami a pomůckami pro technickou 

výchovu, rekonstrukce budov MŠ, ZŠ a školských zařízení za účelem snížení energetické 

náročnosti a zabezpečení budov MŠ, ZŠ a školských zařízení.  



2) Možnost podání žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora zřízení bezpečnostních 

prvků na pozemních komunikacích, a to na projekt Realizace oprav, výměny a osazení 

dopravního značení dle vypracovaného aktualizovaného pasportu dopravního značení. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s předpokládaným rozpočtem na tuto akci. Dotační 

prostředky jsou dle pravidel poskytovány ve maximálně výši 80%, 20% je minimální 

vlastní podíl obce. 

3) Možnosti podání žádosti o dotaci na úhradu neinvestičních nákladů pro JSDH obce, a to 

pro projekt pořízení přípojného vozidla k převozu věcných prostředků požární ochrany  a 

na výdaje na zajištění odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDH obce, náhrady 

úšlého výdělku, výdajů na odborná školení, specializační kurzy a jiné formy teoretického 

a praktického výcviku jednotky. Výše dotace je možná až 90-100 %. Vlastní podíl min. 

10% na výdaje na zajištění odborné způsobilosti. 

O možnostech dotačních programů a navržených projektech, na které by byla požadována 

dotace, byla vedena rozprava.  

 

Usnesení č. 06/02/2018 

Zastupitelstvo schválilo níže uvedené projekty a rozhodlo o podání žádostí o dotaci ve 

druhé vlně do následujících dotačních programů Jihočeského kraje, jejichž termín 

podání je do 23.2.2018. Pokud vyhoví všem podmínkám programů, budou podány 

žádosti na následující projekty: 

a) Podání žádosti do dotačního programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na 

pozemních komunikacích na projekt „Realizace oprav, výměny a osazení 

dopravního značení dle vypracovaného aktualizovaného pasportu dopravního 

značení“ 

Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

b) Podání žádosti o dotaci na úhradu neinvestičních nákladů pro JSDH obce, a to 

pro projekt pořízení přípojného vozidla k převozu věcných prostředků požární 

ochrany. 

 

Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

c) Podání žádosti o dotaci na úhradu neinvestičních nákladů pro JSDH obce na 

výdaje na zajištění odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDH obce, 

náhrady ušlého výdělku, výdajů na odborná školení, specializační kurzy a jiné 

formy teoretického a praktického výcviku jednotky 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

d) Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje podpora 

školství na vybavení mateřských škol učebními pomůckami a pomůckami pro 

technickou výchovu na pořízení pomůcek a I.T. techniky, rekonstrukce budov 

MŠ, ZŠ a školských zařízení za účelem snížení energetické náročnosti ( zateplení 

stropu) 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Informace o postupu prací při další etapě rekonstrukce fary čp. 20, schválení podání 

žádosti do dotačního programu MK prostřednictvím ORP do konce února 2018 
Starostka seznámila zastupitelstvo s postupem prací při další stavební etapě rekonstrukce fary 

firmou Vidox. V průběhu uplynulých tří měsíců byly provedeny sanační omítky v dolních 

místnostech, vybudovány příčky na veřejných záchodech, rozšířen průchod mezi velkou 

místností v přízemí a jejím zázemím, dále byly připraveny rozvody topení, osazeny radiátory, 

byla kompletně rozvedena elektroinstalace. Nyní probíhá štukování v místnostech v přízemí, a 

budou betonovány čisté podlahy. V prvním NP restaurátoři kompletně odkryli restaurovanou 

vrstvu výmalby a provádějí restaurátorským způsobem opravy silně poškozených míst. 

Probíhá zateplování stropu a betonování čistých podlah v chodbě 1. NP.  

 Starostka navrhla zastupitelstvu podání žádosti na další závěrečnou etapu rekonstrukce 

hlavní budovy fary do dotačního programu Ministerstva Kultury „Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Jedná se o závěrečnou obnovu 

vchodového chodníku a náspu vedoucího ke vstupu do objektu, dále o opravu fasády  a 

komínu objektu a úpravy terénu a dešťových svodů v bezprostřední blízkosti hlavní budovy. 



Minimální vlastní podíl žadatele je 20%. Dotace musí být podána do 28.2.2018 na ORP České 

Budějovice. 

  

Usnesení č. 07/02/2018    

Zastupitelstvo bere informace na vědomí a schvaluje podání žádosti o dotaci   do 

dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s  

rozšířenou působností“ na závěrečnou etapu rekonstrukce budovy objektu bývalé fary 

čp.20.  

  Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

6. Schválení inventarizace majetku roku 2017 a odpisového plánu na rok 2018 

Starostka předložila zastupitelstvu zprávu o provedení inventarizace majetku Obce Čakov za 

rok 2017. V inventarizaci byla provedena fyzická i dokladová kontrola stavů majetku 

k rozhodnému dni 31.12.2017 a nebyly v ní shledány žádné rozdíly. Dále bylo zastupitelstvo 

seznámeno s odpisovým plánem majetku na rok 2018. 

              

Usnesení č.08/02/2018 

Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci majetku, provedenou k rozhodnému dni 

31.12.2017,  a schvaluje taktéž plán odpisů majetku na rok 2018. 

             Pro:  4  Proti:  0   Zdržel se:   0 

            

7. Diskuze a různé 

 

 

Příští možný termín zasedání zastupitelstva v týdnu od 5.3. -  9.3.2018 od 19:00hod. dle 

zveřejněného oznámení. 

 

 

 

Konec:  22:00 hod. 

 

 

      Zapisovatel: Ing. Milan Vlk 

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:           Daniel Peterka 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 

 

 


