Zápis č. 4/17 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 30.3.2017
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener, Daniel
Peterka

Omluven:

Bc. J. Dušák, Michal Ivana

Hosté:
Začátek:

p. Voves, p Vlažný, p. Danovičová
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
Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Schválení zveřejněného návrhu rozpočtu na rok 2017 a dotace na činnost spolkům
poskytnuté a schválené v rámci navrhovaného rozpočtu
 Žádost paní J. Danovičové, bytem Čakovec 28, 373 84 Dubné o změnu územního plánu
 Nové technické podmínky pro DA pro JSDHO V – změna usnesení
 Informace o dokončení projektu Oprava fasády na knihovně a klubovně v Čakovci –
bude podána na příštím zasedání zastupitelstva
 Kulturní akce pro rok 2017
 Diskuse a různé
Oprava části propadlé kanalizace v Čakovci
Zpevnění části obecního pozemku parč. č.2557/13
Doplnění do programu:


Žádost Manželů Vovsových – majitelů provozovny Ořechy a sušené plody s.r.o.,
Čakovec 33, o projednání problému ohledně parkování na obecních pozemcích
v Čakovci, návrh dopisu dle usnesení č.12/02/2017– zařazeno jako bod č.6
Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Schválení zveřejněného návrhu rozpočtu na rok 2017 a dotace na činnost spolkům
poskytnuté a schválené v rámci navrhovaného rozpočtu
Starostka informovala zastupitele, že zákonné zveřejnění rozpočtu proběhlo bez připomínek.
Usnesení č.19/04/2017
Zastupitelstvo po zákonném zveřejnění rozpočtu, které proběhlo bez připomínek,
schválilo takto zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2017 s 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.
V rámci schváleného rozpočtu byly zastupitelstvem odsouhlaseny finanční dotace na
činnost následujícím organizacím – SK Jankov ve výši 5.000,-Kč, Z.O. ČSV Čakov ve
výši 5.000,-Kč, SDH Čakov ve výši 3.000,-Kč.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Žádost paní J. Danovičové, bytem Čakovec 28, 373 84 Dubné o změnu územního plánu
Starostka seznámila zastupitele se žádostí paní J. Danovičové, bytem Čakovec 28, 373 84
Dubné o projednání požadavku na změnu funkčního využití pozemků parc. č. 920/5, 920/6,
963/9, 924/24, které jsou v jejím vlastnictví a které jsou v platném územním plánu navrženy
jako plochy RZ1. Paní Danovičová požaduje prostřednictvím pořízení změny územního plánu
změnu využití plochy těchto pozemků z původní plochy RZ1 na plochu RI tj. plochu
individuální rekreace. O celé záležitosti byla vedena rozprava.

Usnesení č.20/04/2017
Zastupitelstvo žádost projednalo a souhlasí s požadavkem paní Danovičové změnit
funkční využití plochy pozemků parc. č. 920/5, 920/6, 963/9, 924/24 prostřednictvím
změny územního plánu na plochu RI – tzn. individuální rekreace se všemi podmínkami ,
kterými je tato plocha ve stávajícím územním plánu je určena. Dále zastupitelstvo
rozhodlo na základě již dvou požadavků navrhovatelů změnu územního plánu pořídit, a
to zcela na náklady žadatelů. Před zpracováním návrhu však chce dát zastupitelstvo
možnost i ostatním vlastníkům pozemků o přihlášení případných požadavků a návrhů
na změnu ÚP, a to ve lhůtě do 30.5.2017, poté bude o jednotlivých požadavcích
rozhodnuto a bude osloven pořizovatel změny územního plánu o vypracování
konkrétního zadání této změny. Do zadání této změny budou samozřejmě zahrnuty již
odsouhlasené požadavky pana Ing. Veselého a paní J. Danovičové, pokud jejich žadatelé
do té doby případně nezmění své požadavky.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Nové technické podmínky pro DA pro JSDHO V – změna usnesení
Starostka seznámila zastupitele s nutnou úpravou technických podmínek na pořízení DA pro
JSDH obce kvůli snížení předběžné ceny automobilu na požadovanou úroveň, zastupitelstvo
bylo seznámeno s hrubými předběžnými odhady ceny možných DA. Tyto technické podmínky
byly schváleny usnesením č. 88/13/2016 . Z původních technických podmínek byly odebráno
některé vybavení, které není pro tento typ DA v základním provedení nutné a které je možno
kdykoli dokoupit, byl odebrán požadovaný žebřík a střešní nosič na střechu automobilu,
automobil bude požadován pouze s uspořádáním náprav 4x2, ostatní zůstává v platnosti.
Upravené technické podmínky jsou k nahlédnutí na OÚ pod čj. OC – 47/2017 a budou
podkladem po odsouhlasení GŘ HZS pro výběrové řízení na pořízení tohoto automobilu. Dále
starostka informovala zastupitele o úspěšném schválení dotace zastupitelstvem kraje na tuto
investiční akci z prostředků Jihočeského kraje ve výši 300.000,-Kč.
Usnesení č.21/04/2017
Zastupitelstvo schvaluje úpravy provedené v předložených technických podmínkách pro
pořízení DA JSDH V obce pořizované na dotaci MV a pověřuje starostku po schválení
podmínek GŘ HZS podáním žádosti o registraci projektu do systému MV a
pokračováním v realizaci projektu.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 1
6. Žádost Manželů Vovsových – majitelů provozovny Ořechy a sušené plody s.r.o.,
Čakovec 33, o projednání problému ohledně parkování na obecních pozemcích
v Čakovci, návrh dopisu dle usnesení č.12/02/2017– zařazeno jako bod č.6
Starostka předložila zastupitelstvu návrh znění dopisu dle usnesení č.12/02/2017,
zastupitelstvo vedlo o návrhu rozpravu.
Usnesení č.22/04/2017
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem a pověřuje starostku před doručením
dopisu nejprve projednat celou záležitost na místě, s dotčenými občany, a pak teprve
doručit dopis dle usnesení č.12/02/2017 rodině Brožových, Vlažných a Ferebauerových.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Starostka informovala zastupitele o termínech kulturních a sportovních akcí pro rok
2017:
9.4.2017 – Velikonoční tvoření v Čakovci
10.6.2017 – Dětský den pro celou rodinu
15.7.2017 – Pouťový nohejbalový turnaj
15. – 16. 7. 2017 – Čakovská pouť (schválená dotace od Jč. Kraje 20.000,-Kč)
15.-17.9.2017 - Čakovské prkno-festival amatérského divadla (schválená dotace od Jč. Kraje
15.000,-Kč)
4.11.2017 – Lampionový průvod
25.11.2017 – Rozsvícení vánočního stromu

9.12.2017 – Setkání „dříve narozených“
Obecní úřad ještě zvažuje opět možnost výletu do Prahy za divadlem, o termínu však
zatím nebylo rozhodnuto. Obecní úřad si vyhrazuje změnu v některých termínech dle
aktuálního počasí a změny důležitých okolností. O všech změnách budou občané včas
informování.
Usnesení č. 23/04/2017:
Zastupitelstvo souhlasí s pořádáním těchto kulturních a sportovních akcí ve výše
uvedených termínech.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Diskuse a různé:
Oprava části propadlé kanalizace v Čakovci
Zpevnění části obecního pozemku parč. č.2557/13
Oprava místních komunikací recyklátem, možnost nákupu a uložení recyklátu
Informace o průběhu místního šetření na účelové komunikaci k mlýnu pana
Bezděky Čakovec
Příští předpokládaný termín zasedání zastupitelstva 20.4. 2017, 19:00 hod.

Konec:

22:00

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

Daniel Peterka

