
Zápis č. 3/21 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 8.3.2021 

 

Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p.20 

 

Přítomní zastupitelé:  Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Jana Jabůrková,  

          Ing. Milan Vlk – on-line, Bc. Jan Dušák, Ing. Libor Kukla 

 

Omluven:                 Ing. Michaela Bébrová – příchod 18:20hod.    

   

Hosté:            pan Voves, pan Mendl  (zástupce KB, a.s.) 

Začátek:          18:00  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 Jana Jabůrková, Ing. Ladislav Prener . 

 

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 úvěrové smlouvy s KB, a.s. na podnikatelský investiční úvěr za účelem spolufinancování projektu 

a předfinancování  dotace  na projekt  " Čakov  - kanalizace a  ČOV " . 

2. Návrh rozpočtu na rok 2021. 

3. Žádost Městské charity České Budějovice o příspěvek na činnost pro rok 2021 po požadovaném 

doplnění informací. 

4. Projekt chodníku v Čakovci, výběr typu světel, prověřené možnosti úspory nákladů zúžením chodníku 

na 1,5m a snížením počtu lamp. 

5. Diskuze a různé.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

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

projektu a předfinancování  dotace  na projekt  " Čakov  - kanalizace a  ČOV " . 

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem smlouvy o úvěru se společností KB, a.s., jejímž předmětem  

je přijetí investičního  úvěru  ve  výši  5.910.000,- Kč za  účelem  spolufinancování  projektu  a 

předfinancování  krajské  dotace   na  projekt  „Čakov   - kanalizace a  ČOV,   se  splatností 

nejpozději do 31.10.2041.  
 

Usnesení č. 017/03/2021: 

Zastupitelstvo  obce  Čakov  schvaluje  uzavření smlouvy  o úvěru  se  společností  Komerční banka,  

a.s. , jejímž předmětem  je přijetí investičního  úvěru  ve  výši  5.910.000,- Kč za  účelem  

spolufinancování  projektu  a předfinancování  krajské  dotace   na  projekt  „Čakov   - kanalizace a  

ČOV, se  splatností nejpozději do 31.10.2041, s pevnou úrokovou sazbou  1  %  p.a.  po  dobu   5 

let a pověřuje starostku podpisem smlouvy a s ní souvisejících dokumentů. 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0   (Příchod Ing. M. Bébrová 18:20hod.) 

 

5.  Návrh rozpočtu na rok 2021.      

             Starostka předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2021:   

Navrhované příjmy činily 20.063.474,- Kč 

Navrhované výdaje činily 29.459.601,- Kč 

Rozpočet je navrhován jako schodkový ve výši 9.396.127,-  Kč. V rozpočtu jsou započteny kromě běžných 

nákladů na chod obce  především investiční náklady na stavbu kanalizace a ČOV v Čakově, náklady na 

obnovu lesa po kůrovcové kalamitě, náklady na výstavbu nového místa pro odpadové nádoby v Čakovci, 

náklady na opravu hřbitovní zdi a vstupních bran, přípravu dalších investičních projektů (projektová 

dokumentace), dokumentace na výstavbu chodníků v Čakově a Čakovci, revitalizaci návsi v Čakově, 



náklady pořízení změny č.2 územního plánu) a další. Zastupitelstvo vedlo o návrhu rozpravu a rozhodlo  o 

provedení  některých  drobných úprav. 

 

 

Usnesení č. 018/03/2021 

Zastupitelstvo schvaluje upravený návrh rozpočtu na rok 2021 s konečnými příjmy ve výši 

20.024.974,- Kč a konečnými výdaji ve výši 29.116.901,- Kč, schvaluje jej jako schodkový ve výši 

9.091.927,- Kč, rozpočtový schodek bude kryt z přebytků let minulých ve výši 1.203.127,-Kč a 

z dlouhodobých půjčených prostředků ve výši 7.888.800,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku 

zveřejněním tohoto návrhu dle platné legislativy. 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Žádost Městské charity České Budějovice o příspěvek na činnost pro rok 2021 po požadovaném 

doplnění informací. 

Starostka seznámila zastupitele s doplňujícími informacemi ohledně podrobností služeb a konkrétního 

poskytování našim občanům Městské charity České Budějovice, dodaných pro další projednání žádosti o 

příspěvek na činnost na rok 2021. Zastupitelé vedli o příspěvku rozpravu. 

Usnesení č. 019/03/2021 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru na činnost Městské charity České Budějovice ve 

výši 5.000,-Kč na rok 2021. 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

7. Projekt chodníku v Čakovci, výběr typu světel, prověřené možnosti úspory nákladů zúžením 

chodníku na 1,5m a snížením počtu lamp 

     Starostka informovala o prověřených možnostech a doplnila požadované informace k projektu chodníku, 

dále předložila zastupitelstvu několik návrhů světel veřejného osvětlení k výběru možného řešení nového 

osvětlení chodníku v Čakovci. Zastupitelé vedli nad předloženými typy světel rozpravu. 

 

Usnesení č. 020/03/2021 

Zastupitelstvo rozhodlo, že k řešení nového veřejného osvětlení na plánovaný chodník v Čakovci 

bude použit typ osvětlení chodníků a komunikací s automatickým systémem stmívání, barvy teplé 

žluté jako např. svítidlo firmy JIPOL GUIDA.  

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

 

8.  Diskuze a různé 

    

 

 

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na  29.3.2021 od 18:30 hod. 

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

 

   Konec:   21:30 hod. 

 

      Zapisovatel:      Ing. Lenka Šišpelová                        Ověřovatelé:  Jana Jabůrková 

                                           

 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                               Ing. Ladislav Prener         


