
Zápis č. 3/22 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 7.3.2022 
 
Místo konání:   OÚ Čakov, Čakov č.p. 20 
 
Přítomní zastupitelé:   Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Ing. Milan Vlk, Jana 

Jabůrková, Ing. Libor Kukla 
 
Omluven:                          Bc. Jan Dušák 
  
  
Hosté:             pan Voves 
Začátek:            19:00 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. L. Šišpelová a 
ověřovateli zápisu budou Ing. Ladislav Prener a Jana Jabůrková. 

 
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 rozpočtu na tok 2022 
2. Žádost společnosti Linka bezpeční z.s. o finanční podporu 
3. Návrh na finanční podporu na pomoc lidem ohroženým válečný konfliktem na Ukrajině - diskuze nad 
jinými možnostmi poskytnutí pomoci 
4. Projekt na zpevněná stání na odpadové nádoby a kontejnery v obci Čakov – diskuze nad rozpočtem 
projektu – aktualizace pro rok 2022 
5. Projekt výsadby stromů v katastru obce se 100 % dotací – diskuze nad navrhovanými pozemky 
6. Prodej knihovny Čakov č.p.10 – diskuze nad movitým vybavením budovy 
7. Dotační příležitost Jihočeského kraje ohledně nově narozených dětí na území obcí v Jihočeském kraji, 
diskuze nad vítáním občánků na jaře 2022 v obci Čakov 
8. Diskuze a různé  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
        4.  Návrh rozpočtu na rok 2022 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2022:   
Navrhované příjmy činily 6.849.800,- Kč 
Navrhované výdaje činily 11.621.233,- Kč 
Rozpočet je navrhován jako schodkový ve výši 4.771.433,-Kč. V rozpočtu jsou započteny kromě běžných 
nákladů na chod obce  především investiční náklady na stavbu chodníku v Čakovci, náklady na výstavbu 
nového místa pro odpadové nádoby v Čakovci a náklady na opravu hřbitovní zdi a vstupních bran, které 
nebyly z důvodu neposkytnutých dotací v loňském roce realizovány v Čakově, rekonstrukci střechy stodoly 
v areálu víceúčelové budovy obecního úřadu v Čakově, využívané pro kulturní akce, a  přípravu dalších 
investičních projektů (projektová dokumentace např. na výstavbu dalších chodníků a revitalizaci rybníčků 
v obci Čakov), dále náklady na pořízení změny č.2 územního plánu a další. Zastupitelstvo vedlo o návrhu 
rozpravu a rozhodlo  o provedení  některých  drobných úprav. 

 
Usnesení č. 018/03/2022: 
Zastupitelstvo schvaluje upravený návrh rozpočtu na rok 2022 s konečnými příjmy ve výši 6.849.300,- Kč 
a konečnými výdaji ve výši 11.607.733,- Kč, schvaluje jej jako schodkový ve výši 4.758.433,- Kč, 
rozpočtový schodek bude kryt z přebytků let minulých. Celkový schodek rozpočtu je nutné navýšit o 
splátky úvěru na kanalizaci ve výši 745.500,-Kč na 5.503.933,- Kč tato částka bude financována 
z krátkodobých  prostředků na bankovních účtech obce. Schodek rozpočtu je způsoben převážně 



následujícími výdaji, které jsou investičního charakteru, nebo mají charakter větších plánovaných oprav 
majetku.  
A to výstavba nového chodníku v Čakovci, rekonstrukce střechy stodoly v areálu víceúčelové budovy 
obecního úřadu v Čakově, zpevněná stání na odpadové hospodářství ve správním obvodu obce Čakov, 
oprava hřbitovní zdi, vrat a branek v Čakově, výměna herních prvků na dětských hřištích v Čakově a 
v Čakovci v celkové výši  cca 6.300.000,-Kč. Na tyto projekty byly nebo budou podány žádosti o dotační 
prostředky a o rozsahu realizace jednotlivých akcí povede zastupitelstvo rozpravu na základě schválené 
výše dotace. Zastupitelstvo pověřuje starostku zveřejněním tohoto návrhu rozpočtu na rok 2022 dle 
platné legislativy. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

5.  Žádost společnosti Linka bezpeční z.s. o finanční podporu 
Starostka seznámila zastupitele s žádostí o finanční podporu společnosti Linka bezpečí z.s. Zastupitelé 

vedli o příspěvku rozpravu. 

Usnesení č. 019/03/2022: 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru na činnost společnosti Linky bezpečí z.s. , a to  ve 
výši 2.000 Kč na rok 2022.  
Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
6. Návrh na finanční podporu na pomoc lidem ohroženým válečným konfliktem na Ukrajině - diskuze nad 

jinými možnostmi poskytnutí pomoci      
Starostka iniciovala diskuzi zastupitelstva o možnosti pomoci lidem ohroženým konfliktem na Ukrajině 
včetně návrhu na poskytnutí finanční podpory ve výši 25.000,- Kč humanitární organizaci Člověk v tísni na 
konto SOS Ukrajina, dále byla vedena diskuze o návrzích upořádání materiální sbírky a ohledně poskytnutí 
ubytování ukrajinským uprchlíkům. 

 
Usnesení č. 020/03/2022 
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finančního daru na pomoc lidem ohroženým válečným konfliktem 
na Ukrajině, prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni na konto SOS Ukrajina ve výši 
25.000,-Kč, další materiální pomoc bude poskytnuta na konkrétní případy v rámci položky rozpočtu 
§5213 krizové opatření až do výše 50.000,-Kč. 
Pro: 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 
 

7. Projekt na zpevněná stání na odpadové nádoby a kontejnery v obci Čakov – diskuze nad rozpočtem 
projektu – aktualizace pro rok 2022 
Starostka předložila zastupitelstvu aktualizovaný podrobný položkový rozpočet projektu na zpevněnou 
plochu na odpadové hospodářství v Čakovci. Rozpočet obsahuje položky aktualizované s cenami roku 
2022. Na rozpočtu projektu se projevil nepříznivý vývoj cen roku 2022 a zastupitelstvo vedlo nad 
rozpočtem projektu  a jeho novou výší znovu rozpravu. 
 
Usnesení č. 021/03/2022 
Zastupitelstvo rozhodlo o provedení cenového průzkumu na základě položkového soupisu prací, 
vycházejícího z předloženého rozpočtu, poté bude rozhodnuto s ohledem na výši zjištěné ceny  a 
případnou výši poskytnuté dotace z POV o dalším osudu a rozsahu projektu.   
Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 8. Projekt výsadby stromů v katastru obce se 100 % dotací – diskuze nad navrhovanými pozemky 

Na základě rozhodnutí z předchozího zasedání zastupitelstva se zastupitelé zabývali jednotlivými návrhy 
na výsadbu stromů v katastrálních územích obce Čakov v souvislosti s možnou 100% dotací.  
 
Usnesení č. 022/03/2022 
Zastupitelstvo vedlo diskuzi nad jednotlivými návrhy pozemků, konečné rozhodnutí přesunulo na další 
zasedání zastupitelstva. 
Pro: 5 – odchod Michala Bébrová  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
 

           



          9.  Prodej knihovny Čakov č.p.10 – diskuze nad movitým vybavením budovy 
Starostka předložila zastupitelům seznam movitého majetku obce, který je umístěn v budově bývalé 
knihovny Čakov č.p.10, která byla odsouhlasena k prodeji na předchozích zasedáních zastupitelstva. 
Zastupitelstvo vedlo rozpravu nad dalším využitím a osudem tohoto majetku, který je ve většině případů 
zastaralý. 

 
Usnesení č. 023/03/2022 
Zastupitelstvo rozhodlo o přestěhování dvou kusů kamen a elektrického mandlu do obecních prostor a 
dále o likvidaci bez náhrady dalšího drobného zastaralého majetku (židle, stoly). 
Pro: 5 Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
10. Dotační příležitost Jihočeského kraje ohledně nově narozených dětí na území obcí v Jihočeském kraji, 

diskuze nad vítáním občánků na jaře 2022 v obci Čakov  
Starostka seznámila zastupitele s novým dotačním programem Jihočeského kraje, který poskytuje 50% 
finanční příspěvek na dary obcí nově narozeným občánkům s trvalým pobytem v Jihočeském kraji, a to 
dětem narozeným od 1.1.2022.  Zároveň informovala zastupitele o seznamu nově narozených dětí, které 
přibyly k trvalému pobytu v obci od minulého vítání občánků, jedná se pravděpodobně o deset dětí. 
Zastupitelstvu starostka předložila návrh uspořádání akce Vítání občánků a v té souvislosti i návrh na 
finanční podporu nových občánků obce poskytnutím finančního daru ve výši 1000,-Kč a dále dalších 
věcných darů v hodnotě 1000,-Kč včetně certifikátu. Zastupitelstvo vedlo o návrzích rozpravu. 
 
Usnesení č. 024/03/2022 
Zastupitelstvo schvaluje podporu porodnosti na území Jihočeského kraje a jako podporu nově 
narozených obyvatel ve správním území obce Čakov schvaluje předložený výše uvedený návrh. Dále 
pověřuje starostku organizací akce Vítání občánků v roce 2022. V případě nově narozených dětí v roce 
2022 pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci na finanční příspěvek na  předané finanční a věcné 
dary  pro tyto občánky dle pravidel programu Jihočeského kraje. 
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 1 (Milan Vlk) 
 

11.  Diskuze a různé 
 

  
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 28.3.2022  od 19:00 hod. Termín je 
předběžný. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 
 
 

   
 
 
 Konec:      23:55 hod. 
 

      Zapisovatel:       Ing. Lenka Šišpelová                          Ověřovatelé:   Ing. Ladislav Prener 
 
                                           
 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                                     Jana Jabůrková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


