Zápis č. 4/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 25.2.2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan,
Ing. Petrách Filip
Omluven:

Jabůrková Jana

Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno pět
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím
bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání:
 Návrh nové obecně závazné vyhlášky pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci
 Jednání se zástupci honebního společenstva Čakov, Jankov,
Holašovice, Čakovec ohledně nájemní smlouvy s honebním
společenstvem
 Projednání zřízení účtu v ČNB v souvislosti se zákonem č.
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, novelizovaný zákonem
501/2012 Sb. ze dne 18.12.2012 §3 písm. h) bod 11
 Schválení seznamu poplatníků pro potřeby výběru místních
poplatků pro rok 2013 dle OZV 1/2012
 Žádost o kácení mimo les čj. 17/2013 SÚS Jihočeského kraje
 Žádost o kácení mimo les čj. 36/2013 SÚS Jihočeského kraje
 Projednání pověření starostky o provádění rozpočtových opatření
bez schválení zastupitelstvem
 Informace ohledně dotačních programů na opravu střech fary
 Výsledek jednání ohledně ceny vodného na rok 2013 s firmou
ČEVAK
 Termín schůze příštího zasedání zastupitelstva obce
 Diskuze – různé
3. Starostka předložila zastupitelstvu návrh nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o
pravidlech o pohybu psů na veřejných prostranstvích a o zabezpečení veřejného pořádku a
čistotě v obci, která by měla nahradit OZV č.1/2005. Nový návrh OZV č. 1/2013 se
zaměřuje především na úpravu povinností majitelů psů spojených s jejich pohybem na
veřejných prostranstvích v souvislosti s udržením čistoty v obci. Zastupitelstvo OZV
1/2013 projednalo a souhlasí s jejím zněním. Vyhláška o pravidlech o pohybu psů na
veřejných prostranstvích a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci bude
zveřejněna po dobu 15 dní na hlavní úřední desce obce u bývalého obchodu a na
elektronické úřední desce. Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo předložilo předsedovi a hospodáři honebního společenstva Čakov,
Jankov, Holašovice, Čakovec své podněty týkající se nájemní smlouvy vzhledem
k narůstajícím nákladům na prevenci proti škodám způsobovaným vysokou zvěří na nově
vysazovaných stromcích. Po vzájemném projednání podnětů a argumentů zástupců

honebního společenstva, zastupitelstvo rozhodlo, že návrh smlouvy bude podepsán
v původním plném znění. Smlouva je k dispozici k nahlédnutí na OÚ Čakov.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:
5. Starostka informovala zastupitelstvo o nové povinnosti obce dle zákona č. 218/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech, novelizovaný zákonem 501/2012 Sb. ze dne 18.12.2012
§3 písm. h) bod 11 neprodleně zřídit účet u ČNB (uzavřením smlouvy o běžném účtu)
uřčený pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu , státních
fondů, Národního fondu a také k příjmu výnosu daní nebo podílu z nich, pokud obec tuto
možnost nevyloučí písemným oznámením ministerstvu a správci daně. Zastupitelstvo
schvaluje uzavření smlouvy s ČNB o zřízení účtu pro splnění zákonné povinnosti,
pověřuje starostku jejím podpisem a zároveň schvaluje vyloučení příjmu prostředků
plynoucích z rozpočtového určení daní na tento speciální účet u ČNB a využívá možnosti
jejich příjmu na dosavadní bankovní účet. Zastupitelstvo pověřuje starostku podáním
písemného oznámení o vyloučení použití speciálního účtu v ČNB na příjem prostředků
plynoucích z RUD ministerstvu a správci daně.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo seznam poplatníků pro úhradu místních
poplatků pro rok 2013 dle nové právní legislativy a nové Obecně závazné vyhlášky
č.1/2012. Místní poplatky je možné uhradit v oznámených termínech nebo poté kdykoliv
v úředních hodinách na Obecním úřadě v Čakově. Místní poplatky by dle OZV 1/2012
měly být uhrazeny nejpozději do 15.3.2013.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o kácení mimo les čj. 36/2013 SÚS
Jihočeského kraje. Jedná se o kácení na pozemku SÚS Jihočeského kraje KN
parc.č.2575/1 a 2575/1 (1x bříza a 1x dub). K žádosti je připojeno souhlasné stanovisko
magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí. Zastupitelstvo
na základě stanoviska magistrátu města povoluje kácení v žádosti uvedených stromů.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o kácení mimo les čj. 17/2013 SÚS
Jihočeského kraje. Jedná se o kácení na pozemku SÚS Jihočeského kraje KN parc. č.
2575/1 a 1578/25 (3 ks topoly) a 2557/3 a 1628/2 (7 ks topolů). Zastupitelstvo přesouvá
rozhodnutí na příští zasedání.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo, dle zákona o obcích a v souvislosti
s doporučením auditora, pověření a pravomoc starostky ke schvalování rozpočtových
opatření do výše 50.000,-Kč ke každé položce, která v průběhu roku přesáhne schválený
rozpočet obce, bez odsouhlasení zastupitelstvem obce.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
10.
Starostka informovala zastupitelstvo o dotačních příležitostech na opravu
střech areálu bývalé fary. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a schvaluje podání
žádosti o dotaci na opravu střech do dotačního programu prostřednictvím ORP České
Budějovice na obnovu nemovitých kulturních památek za podmínek stanovených pravidly
vypisovatele programu.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
11.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že se příští zasedání zastupitelstva obce bude
místo pondělí 11.3.2013 konat již ve čtvrtek 7.3.2013 od 18:00 hod na OÚ v Čakově. Na
programu bude především návrh rozpočtu obce na rok 2013.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk
Bc. Jan Dušák

