
Zápis č. 4/19 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 25.3. 2019 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Libor Kukla, Ing. Michaela Bébrová, Jan Dušák  

Omluven:  

   

Hosté:   p. Voves.  

Začátek:  19:00 hodin 

 

 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 

zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude J. 

Dušák a ověřovateli zápisu bude a Ing. Vlk s Ing. Kuklou. 

 

2. Starostka seznámila zastupitele s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce, 

zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

 

3. Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání: 

 

• Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019  po jeho zveřejnění 

• Výběrové řízení na služby spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu v Obci 

Čakov. 

• Výběr lesního hospodáře a firmy provozující služby spojené s pěstební činností v lese 

pro obecní lesy. Představení firmy Energoforest s.r.o. Křemže. 

• Upravený  plán financování obnovy vodovodů na období 2019 – 2028 od společnosti 

ČEVAK , a.s. dle požadavku zastupitelstva obce. 

• Diskuze a různé  

– rozsah oprav MŠ Čakov 

 

Doplnění programu: 

• Návrh místních názvů v rámci KoPÚ Čakov, Čakovec, případná úprava 

• Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Čakov, 

K1535/21, Peška – smyčka NN“ 

• Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Čakov, parc. 

č. 1535/32, úprava DS Šišpelová, obec Čakov“ 

• Sponzorský dar na akci Dubenský běh 

• Návrh smlouvy o poskytování terénních sociálních služeb od firmy LEDAX o.p.s. 

• Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový a nebezpečný odpad 

• Informace o schválení dotace na opravu věžních hodin z dotačního titulu MK na obnovu 

nemovitých kulturních památek prostřednictvím ORP v požadované výši 140tis. Kč. 

 

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019  po jeho zveřejnění 

Starostka informovala zastupitele, že zákonné zveřejnění rozpočtu proběhlo bez připomínek.  

Usnesení č. 25/04/2019 
Zastupitelstvo po zákonném zveřejnění rozpočtu, které proběhlo bez připomínek, schválilo takto 

zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2019 s příjmy ve výši 5.287.640,- Kč a výdaji ve výši 5.279.218,- 

Kč, schvaluje jej jako přebytkový ve výši  8.422,- Kč a pověřuje starostku zveřejněním 

schváleného rozpočtu dle platné legislativy. 

Pro :  7  Proti  :  0  Zdržel se  :  0 

 



 

5. Výběrové řízení na služby spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu v Obci 

Čakov. 

Zastupitelstvo v roli hodnotící komise prověřilo a vyhodnotilo doručené nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby na akci „Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v 

Obci Čakov u Č. Budějovic“. Nabídku podali tři firmy, Podnik místního hospodářství Hluboká 

nad Vltavou, přísp. org., Rumpold 01-Vodňany s.r.o., FCC České Budějovice s.r.o., Obálky 

byly odevzdány v řádné lhůtě 11.3.2019 do 16:00 hod. Otevírání obálek proběhlo dle ZD 

11.3.2019 od 17:30, o tomto byl sepsán protokol o otevírání obálek, který je součástí 

dokumentace výběrového řízení.. Dále je součástí dokumentace k výběrovému řízení, taktéž 

k dispozici zpráva o vyhodnocení jednotlivých nabídek. Jako nejlepší byla vyhodnocena dle 

podmínek zadávací dokumentace nabídka firmy Rumpold Vodňany – 01 s.r.o., IČO: 49023098, 

která splnila kvalifikační, technické i profesní předpoklady zadávací dokumentace a nabídla 

nejnižší cenu za požadované služby. 

             Usnesení č. 26/04/2019 

Zastupitelstvo schválilo na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci 

„Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v Obci Čakov u Č. Budějovic“ firmu 

Rumpold Vodňany – 01 s.r.o., IČO:49023098 jako dodavatele služeb za cenu 811.000,- Kč 

bez DPH na dobu určitou od 1.4.2019 do 31.12.2023. 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

6. Výběr lesního hospodáře a firmy provozující služby spojené s pěstební činností v lese pro 

obecní lesy. Představení firmy Energoforest s.r.o. Křemže. 

Starostka předložila zastupitelstvu možné návrhy na obsazení funkce lesního hospodáře a dále 

firmy, která bude na lesních pozemcích na základě smlouvy realizovat pěstební, těžební a další 

činnosti spojené s hospodařením v lese. Dále zástupce firmy Energoforest představil možnosti 

spolupráce s obcí Čakov. O těchto záležitostech byla vedena v souvislosti s kůrovcovou 

kalamitou na lesních pozemcích obce rozprava. 

Usnesení č. 27/04/2019 

Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje Ing. Zdeňka Cábu na obsazení funkce lesního 

hospodáře a dále schvaluje firmu Energoforest s.r.o. Křemže, pro vykonávání pěstební, 

těžební a další činnosti spojené s hospodařením v lese na lesních pozemcích na základě 

smlouvy. Smlouva bude navržena s trváním do 31.12.2020.  

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

5. Upravený  plán financování obnovy vodovodů na období 2019 – 2028 od společnosti 

ČEVAK , a.s. dle požadavku zastupitelstva obce. 

Starostka předložila zastupitelům dle požadavků (usnesení č.20/03/2019 ze dne 4.3.2019) 

zastupitelstva upravený návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 

– 2028 od provozovatele vodovodu společnosti  ČEVAK, a.s.. 

Usnesení č. 28/04/2019 

Zastupitelstvo schválilo upravený návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 

na období 2019 – 2028, předložený společností ČEVAK, a.s. dne 18.3.2019 .                  .  

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

 

6. Návrh místních názvů v rámci KoPÚ Čakov, Čakovec, případná úprava 

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem Geodetického sdružení s.r.o., zhotovitele prací na 

KoPÚ v Čakově a Čakovci, který se týká místních názvů, používaných ve správním obvodu 

obce Čakov (v katastrech Čakov u Českých Budějovic a Čakovec). Tyto názvy je možné 

editovat. O názvech byla vedena diskuze. Byla navrženy jedna drobná změna v Čakovci. 

 

Usnesení č. 29/04/2019 

Zastupitelstvo se stávajícími místními názvy souhlasí, v Čakovci budou provedena jedna 

drobná změny dle dohody.  

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 



 

 

7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Čakov, 

K1535/21, Peška – smyčka NN“ 

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni na stavbu „Čakov, K1535/21, Peška – smyčka NN“ od 

firmy UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. pro firmu E.ON, týkající se pozemku KN p.č.1535/9 

v k.ú. Čakov u Českých Budějovic, jehož je obec vlastníkem. Věcné břemeno se zřizuje 

úplatně za navrhovanou cenu 3.000,-Kč. 

Usnesení č. 30/04/2019 

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni na stavbu „Čakov, K1535/21, Peška – smyčka NN“ od 

firmy UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. pro firmu E.ON, týkající se pozemku KN 

p.č.1535/9 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic, jehož je obec vlastníkem. Věcné břemeno se 

zřizuje úplatně za navrhovanou cenu 3.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku 

podpisem této smlouvy. 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

8. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Čakov, parc. č. 

1535/32, úprava DS Šišpelová, obec Čakov“ 

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni na stavbu „Čakov, parc. č. 1535/32, úprava DS Šišpelová, 

obec Čakov“ od firmy El Projekt s.r.o. pro firmu E.ON, týkající se pozemku KN p.č.2573/3, 

1353/9,1534,1535/7,1535/8 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic, jehož je obec vlastníkem. 

Věcné břemeno se zřizuje úplatně za navrhovanou cenu 3.000,-Kč. Starostka navrhla zvýšení 

úplaty věcného břemene vzhledem k rozsahu na 10.000,-Kč. 

Usnesení č. 31/04/2019 

Zastupitelstvo projednalo předložený návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemeni na stavbu „Čakov par. 1535/32 – kabel NN“ od firmy El Projekt s.r.o. 

pro firmu E.ON, týkající se pozemku KN p.č.2573/3, 1353/9,1534,1535/7,1535/8 v k.ú. 

Čakov u Českých Budějovic, jehož je obec vlastníkem. Se záměrem stavby souhlasí, 

požaduje pouze zvýšení úplaty věcného břemene z důvodu většího rozsahu na částku 

15.000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku jednáním ohledně zvýšení úplaty za věcné 

břemeno, v případě že bude podmínce zastupitelstva vyhověno, pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

9. Sponzorský dar na akci Dubenský běh 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost obce Dubné a Nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné o 

finanční podporu akce Dubenský běh pro dobrou věc. Jedná se běh na podporu 

handicapovaných v blízkém okolí žijících spoluobčanů. 

Usnesení č. 32/04/2019 

Zastupitelstvo žádost projednalo a odsouhlasilo poskytnutí finančního daru Nadačnímu 

fondu Základní a mateřské školy Dubné ve výši 2000,- Kč z. s.  na charitativní akci 

Dubenský běh pro dobrou věc. 

Pro: 4  Proti : 3 Zdržel se : 0 

 

10. Návrh smlouvy o poskytování terénních sociálních služeb od firmy LEDAX o.p.s. 

Starostka informovala zastupitele o nabídce společnosti LEDAX na případné rozšíření 

sociálních především terénních přímo v domácnostech uživatelů (seniorů, osob se zdravotním 

postižení apod.). Zastupitelstvo vedlo o předloženém návrhu rozpravu.  

Usnesení č. 33/04/2019 

Zastupitelstvo obce si vyžádalo doplňující informace, vztahující se ke konkrétním 

příkladům poskytované péče a její využitelnost a přímou prezentaci firmy LEDAX na 

dalším jednání zastupitelstva obce. 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0 



 

11. Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový a nebezpečný odpad 

Starostka informovala zastupitelstvo o termínu přistavení kontejneru na velkoobjemový a 

nebezpečný odpad ve dnech 12. – 14.4.2019. Termín bude zveřejněn v obci obvyklým 

způsobem. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

12. Informace o schválení dotace na opravu věžních hodin z dotačního titulu MK na obnovu 

nemovitých kulturních památek prostřednictvím ORP v požadované výši 140tis. Kč. 

Starostka seznámila zastupitelstvo se schválením žádosti o dotaci na opravu věžních hodin a 

jejich bití včetně zavěšení zvonu v požadované výši 140 tis. Kč, celkové náklady projektu byly 

předběžně stanoveny na 290tis. Kč. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

13. Diskuze a různé 

- Objem oprav MŠ Čakov 

 

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 15.4.2019 od 18:30 

hod. 

 

  

      Konec:   21:50 hod. 

 

  Zapisovatel: Dušák 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

  Ověřovatelé:       Ing. Vlk 

                                           

Ing. Kukla 


