
Zápis č. 2/21 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 15.2.2021 

 

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, Ing. Libor Kukla 

 

Omluven:                     

   

Hosté:            pan Voves 

Začátek:          18:30  hodin    

 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů a 

zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Ing. Lenka Šišpelová a 

ověřovateli zápisu bude Ing. Milan Vlk, Ing. Libor Kukla. 

 

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. Zpráva o hospodaření MŠ Čakov za rok 2020 a návrh příspěvku obce na neinvestiční náklady na rok 

2021. 

2. Návrh úvěrové smlouvy s KB, a.s. na podnikatelský investiční úvěr za účelem Spolufinancování projektu 

a předfinancování  dotace  na projekt  " Čakov  - kanalizace a  ČOV "  - odloženo na příští zasedání 

zastupitelstva obce z důvodu prodlení s dokončením úvěrového procesu v bance. 

3. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: CB-014330046888/001 se společností ED.G,.a.s., 

předložené na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

4. Návrh na odměnu členovi finančního výboru, který není zastupitelem obce 

5. Projekt chodníku v Čakovci – návrh celkové situace, diskuze o navrhovaném řešení. 

6. Projekt přístřešku na popelnice v Čakovci - cenová nabídka na přístřešek v novém umístění. 

7. Žádost o dlouhodobý pronájem obecních prostor v obci Čakovec. 

8. Dotační příležitosti druhé vlny dotačních programů Jihočeského kraje. 

9. Diskuze a různé.         

         Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4.  Zpráva o hospodaření MŠ Čakov za rok 2020 a návrh příspěvku obce na neinvestiční náklady na rok 

2021. 

a) Starostka seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření MŠ za rok 2020. MŠ Čakov hospodařila s 

náklady ve výši 2.237.062,68 Kč a s výnosy ve výši 2.237.697,20 Kč. Hospodaření MŠ Čakov skončilo 

tedy za rok 2020 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 634,52 Kč. Stav finančních prostředků 

MŠ Čakov k 31. 12. 2020 byl ve výši 221.677,39 Kč, z toho fond kulturních a sociálních potřeb – 

41.148,62 Kč. Zástupkyně ředitelky Bc. Kateřina Deutschová seznámila zastupitele se závěrečnou 

zprávou MŠ Čakov, s aktuálním stavem objektu MŠ Čakov, se změnami a potřebami, které jsou 

plánovány v MŠ v  roce 2021. 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

b) Dále zástupkyně ředitelky MŠ Čakov Bc. Kateřina Deutschová seznámila zastupitelstvo s rozpočtem 

MŠ Čakov na neinvestiční náklady na rok 2021. Navrhovaný rozpočet počítá s dotací od obce opět ve 

výši 200.000,- Kč. 

c)  Zastupitelstvo pověřilo finanční výbor obce pravidelnou kontrolou hospodaření MŠ Čakov.    Kontrola 

bude provedena do 31. 5. 2021. Zpráva bude podána na nejbližším zastupitelstvu po 31. 5. 2021. 

 

Usnesení č. 010/02/2021: 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem MŠ Čakov na rok 2021 a rozpočet odsouhlasilo. Pro rok 

2021 zastupitelstvo schvaluje částku 200.000,- Kč jako dotaci od zřizovatele na neinvestiční náklady a 

příspěvek na žáky. Částku 100.000,-Kč převede starostka na účet MŠ nejpozději do 28.2.2021, 

druhou část příspěvku, částku 100.000,- Kč nejpozději do 30.6.2021. Dále zastupitelstvo pověřilo 



finanční výbor obce pravidelnou kontrolou hospodaření MŠ Čakov. Kontrola bude provedena do 31. 

5. 2021. Zpráva bude podána na nejbližším zastupitelstvu po 31. 5. 2021. 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: CB-014330046888/001 se společností ED.G, a.s,, 

předložené na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.      

     Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o zřízení věcného břemene CB-014330046888/001 se 

společností ED.G, a.s., předložené na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

Smlouva o smlouvě budoucí byla zastupitelstvem schválena usnesením č.13/03/2018 ze dne 26.3.2018 a 

36/05/2018 ze dne 24.5.2018.  

 

Usnesení č. 011/02/2021 

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene CB-014330046888/001 se 

společností ED.G,. a.s., předložené na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

a pověřuje starostku jejím podpisem. 

 Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

6. Návrh na odměnu členovi finančního výboru, který není zastupitelem obce 

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

obce za rok 2020 ve výši dle usnesení 03/01/2020 ze dne 13.1.2020. 

Usnesení č. 012/02/2021 

Zastupitelstvo schvaluje odměnu členovi finančního výboru, který není zastupitelem obce za rok 

2020 ve výši dle platného usnesení 03/01/2020 ze dne 13.1.2020. 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

7. Projekt chodníku v Čakovci – návrh celkové situace, diskuze o navrhovaném řešení. 

     Starostka seznámila zastupitele se situací a projektovou dokumentací na výstavbu nového chodníku v 

Čakovci. Zastupitelé vedli nad projektovou dokumentací rozpravu. 

 

Usnesení č. 013/02/2021 

Zastupitelstvo schvaluje předloženou situaci a projektovou dokumentaci na výstavbu nového 

chodníku v Čakovci, s tím že bude projekt rozdělen do dvou realizačních etap (1. část realizovaná 

v asfaltu, 2. část realizovaná v zámkové dlažbě) a pověřuje starostku prověřením možnosti zúžení 

chodníku na 1,5m a snížením počtu lamp veřejného osvětlení. Dokumentace bude podkladem 

k vyřízení stavebního povolení na tuto akci. Projektová dokumentace je k nahlédnutí v elektronické 

verzi na OÚ v Čakově. 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

8. Projekt přístřešku na popelnice v Čakovci - cenová nabídka na přístřešek v novém umístění.    

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtem a předběžným oceněním na projekt přístřešku na popelnice 

v Čakovci v novém umístění a v novém vzhledu u účelové komunikace naproti č.p.8. Zastupitelstvo vedlo 

o cenové nabídce  a celkové ceně projektu rozpravu. 

 

             Usnesení č. 014/02/2021 

 Zastupitelstvo souhlasí s předloženým rozpočtem  na nový přístřešek na odpadové nádoby v Čakovci 

v novém umístění a pověřuje starostku doplněním přesných cenových nabídek a realizací akce. 

Celková realizační cena přístřešku by neměla překročit 210.000,-Kč včetně DPH.  

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

9.  Žádost o dlouhodobý pronájem obecních prostor v obci Čakovec  

     Starostka seznámila zastupitele s žádostí o dlouhodobý pronájem klubovny v Čakovci, podanou 

motorkářským klubem Knocking Valve. Seznámila zastupitele i s výsledky osobního jednání zástupců 

klubu, který by prostor chtěli využít jako klubovnu, pro osobní účely bez přístupu veřejnosti. Zastupitelstvo 

vedlo o žádosti rozpravu. 

             

     Usnesení č. 015/02/2021 

             Zastupitelstvo žádost projednalo a se záměrem dlouhodobého pronájmu obecních prostor za výše 

uvedených podmínek nesouhlasí. 

      Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 



10. Dotační příležitosti druhé vlny dotačních programů Jihočeského kraje. 

      Starostka informovala zastupitele o možných dotačních příležitostech druhé vlny dotačních programů, 

které budou vyhlášeny Jihočeským krajem 1.3.2021. Dále předložila zastupitelstvu návrh na podání žádostí 

do programu pro JSDHO Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 

kraje na projekt vybavení hasičské zbrojnice novými regály, skříní a ponkem, dále  návrh na podání žádosti 

do dotačního programů na podporu školství  na projekt obnovy herních prvků na zahradě MŠ v Čakově  a 

návrh na podání žádosti do programu Podpora cestovního ruchu na projekt nových informačních map 

v Čakově a v Čakovci, pokud budou projekty vyhovovat podmínkám dotačních programů. Zastupitelstvo 

vedlo o možnostech dotací rozpravu. 

      

      Usnesení č. 016/02/2021 

      Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádostí do dotačních programů druhé vlny Jihočeského kraje na 

následující projekty: 

 1) projekt vybavení hasičské zbrojnice novými regály, skříní a ponkem – dotační program 

Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 

 2) projekt obnovy herních prvků na zahradě MŠ v Čakově – etapa 1 – dotační program Podpora 

školství 

 3) projekt nových informačních map v Čakově a v Čakovci a doplnění turistického mobiliáře -

Podpora cestovního ruchu 

      Žádosti budou podány, pokud vyhoví podmínkám dotačních programů, v určených termínech. 

      Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

11. Diskuze a různé 

  - projekt opravy výpustí a stavidel na obecních nádržích v intravilánu obce Čakov 

 

       

 

 

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na  8.3.2021 od 18:30 hod. 

Termín je předběžný. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 

 

   Konec:   21:30 hod. 

 

      Zapisovatel:      Ing. Lenka Šišpelová                        Ověřovatelé:  Ing. Milan Vlk 

                                           

 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                              Ing. Libor Kukla 


