Zápis č. 3/17 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 2.3.2017
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Petr Jílek, , Ing. Ladislav Prener, Bc. J.
Dušák

Omluven:

Daniel Peterka , Michal Ivana

Hosté:
Začátek:

p. Voves,
19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 5
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Hospodaření MŠ Čakov za rok 2016, rozpočet MŠ Čakov na rok 2017, schválení
dotace na neinvestiční náklady pro MŠ Čakov
 Žádost paní J. Danovičové, bytem Čakovec 28, 373 84 Dubné o změnu územního
plánu – textová část – odloženo na žádost žadatele do příštího jednání zastupitelstva
 Schválení inventarizace majetku roku 2016 a odpisového plánu na rok 2017
 Předběžná zpráva o ukončení hospodaření obce za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok
2017
 Diskuse a různé.
Doplnění do programu:



Komplexní úpravy pozemků v katastru obce Jankov – požadavky na umístěn nových
pozemků – zařazeno jako bod č.6
Stížnost pana J. Bezděky a MUDr. Lubomíra Procházky na havarijní stav místní
komunikace od silnic e Dubné-Čakov k čp. 9 Čakovec a čp.123 Dubné – zařazeno jako
bod č. 7
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Hospodaření MŠ Čakov za rok 2016, rozpočet MŠ Čakov na rok 2017, schválení dotace
na neinvestiční náklady pro MŠ Čakov
a. Ředitelka MŠ Čakov seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření MŠ za rok 2016
MŠ Čakov hospodařila s náklady ve výši 1.524.675 Kč a s výnosy ve výši 1.530.361 Kč.
Hospodaření MŠ Čakov skončilo tedy za rok 2016 jako přebytkové. Byl vytvořen zisk ve
výši 4.566 Kč. Stav finančních prostředků MŠ Čakov k 31. 12. 2016 byl ve výši 161.119
Kč. Konečný stav fondů k 31.12.2015: fond kulturních a sociálních potřeb – 6.050 Kč,
rezervní fond – 5.610 Kč. Ředitelka MŠ Bc. Martina Šťastná seznámila zastupitele se
závěrečnou zprávou MŠ Čakov, s aktuálním stavem objektu MŠ Čakov, se změnami a
potřebami, které jsou plánovány v MŠ v letošním roce.
b. Starostka pověřila finanční výbor obce pravidelnou kontrolou hospodaření MŠ Čakov.
Kontrola bude provedena do 30. 5. 2016. Zpráva bude podána na nejbližším zastupitelstvu
po 30. 5. 2016.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
c. Dále ředitelka MŠ Čakov Bc. Martina Šťastná seznámila zastupitelstvo s rozpočtem MŠ
Čakov na neinvestiční náklady na rok 2017. Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy a výdaji
ve výši 200.000,- Kč a počítá s dotací od obce ve výši 163.000 Kč.

Usnesení č. 14/03/2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem MŠ Čakov na rok 2017 a rozpočet
odsouhlasilo. Pro rok 2017 zastupitelstvo schvaluje částku 163 000 Kč jako dotaci od
zřizovatele na neinvestiční náklady a příspěvek na žáky. Částku 83 000 Kč převede
starostka na účet MŠ nejpozději do 15.3. 2017, 40.000 Kč do 30. 6. 2017 a 40.000 Kč
k 30. 9. 2017.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Schválení inventarizace majetku roku 2016 a odpisového plánu na rok 2017
Starostka předložila zastupitelstvu zprávu o provedení inventarizace majetku Obce Čakov za
rok 2016. V inventarizaci byla provedena fyzická i dokladová kontrola stavů majetku
k rozhodnému dni 31.12.2016 a nebyly v ní shledány žádné rozdíly. Dále bylo zastupitelstvo
seznámeno s odpisovým plánem majetku na rok 2017.
Usnesení č.15/03/2017
Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci majetku, provedenou k rozhodnému dni
31.12.2016, a schvaluje taktéž plán odpisů majetku na rok 2017.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Předběžná zpráva o ukončení hospodaření obce za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok
2017

Starostka informovala zastupitelstvo o výsledku hospodaření obce za rok 2016.
K 31.12.2016 obec hospodařila s příjmy ve výši 4.803.352 Kč z toho 3.695.838 Kč
byly daňové příjmy, 679.514 Kč nedaňové příjmy a 428.000 příjmy z transferů, výdaje
obce byly k tomuto datu ve výši 3.307.721 Kč, z toho 2.703.955 Kč byly běžné
výdaje, 603.768 byly výdaje kapitálové (investiční). Hospodaření obce tedy skončilo
přebytkem ve výši 1.495.631 Kč. K 31.12.2016 obec měla na bankovních účtech
7.055.848.,-Kč. Podrobnější analýza hospodaření bude projednána v rámci
schvalování závěrečného účtu obce v termínu dle zákona na některém z příštích
zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Dále zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2017.
Navrhované příjmy činí 4.078.183,- Kč
Navrhované výdaje činí 8.178.801,- Kč
Rozpočet je navrhován jako schodkový ve výši 4.100.618,-Kč. Tento schodek bude
kryt z přebytků minulých období a jedná se o schodek investičního charakteru.
V rozpočtu jsou započteny velké investiční akce na opravu obecního objektu bývalé
fary, na pořízení DA pro JSDHO na rozšíření dětských hřišť, apod. Na krytí poloviny
finančních prostředků z tohoto schodku byly podány žádosti o dotaci do různých
grantových programů. Zastupitelstvo ukládá starostce před schválením provést
zveřejnění dle zákona.
Usnesení č. 16/03/2017
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh rozpočtu na rok 2016 s navrhovanými
příjmy ve výši 4.078.183,- Kč a výdaji ve výši 8.178.801,- Kč a schvaluje jej jako
schodkový ve výši 4.100.618,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření
v minulých účetních obdobích a bude především investičního charakteru.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Komplexní úpravy pozemků v katastru obce Jankov – požadavky na umístěn nových
pozemků – zařazeno jako bod č.6
Starostka seznámila zastupitelstvo s pozemky obce, které vstupují do komplexních úprav
probíhajících v katastru Jankov u Českých Budějovic a s možností zaslání požadavků obce na
zpracovatelskou firmu k umístění a druhu těchto pozemků. O požadavcích na zcelení pozemků
byla vedena rozprava.
Usnesení č. 17/03/2017
Zastupitelstvo pověřilo starostku jednáním o možné výměně pozemků obce Čakov v k.ú.
Jankov za pozemky obce Jankov v k.ú. Čakov u ČB, příp. Čakovec, pokud existují.

Pokud to nebude možné, zastupitelstvo rozhodlo o zadání požadavku o ideální zcelení
pozemků obce Čakov a jejich umístění k účelové komunikaci u samoty Borovka.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Stížnost pana J. Bezděky a MuDr. Lubomíra Procházky na havarijní stav místní
komunikace od silnic e Dubné-Čakov k čp. 9 Čakovec a čp.123 Dubné – zařazeno jako
bod č. 7
Starostka informovala zastupitelstvo se zaslanou stížností pana J. Bezděky a MUDr. Lubomíra
Procházky na havarijní stav místní komunikace od silnic e Dubné-Čakov k čp. 9 Čakovec a
čp.123 Dubné. O problematice této komunikace byla vedena rozprava.
Usnesení č. 18/03/2017:
Zastupitelstvo vedlo o celé záležitosti rozpravu a pověřilo starostku a jednoho ze
zastupitelů s provedením místního šetření společně se stěžovateli.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Příští předpokládaný termín zasedání zastupitelstva 23.3. 2017, 19:00 hod.

Konec:

22:00

Zapisovatel:

Dušák

Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

Ing. Lenka Šišpelová
Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

Ing. Milan Vlk

