Zápis č. 4/20 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 9.3.2020
Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p.20
Přítomní zastupitelé:

Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Jana Jabůrková, Ing Libor
Kukla, , Ing. M. Bébrová

Omluven:

Bc. Jan Dušák

Hosté:
Začátek:

pan Voves,
18:30 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 Ing. Libor Kukla, 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:
• Návrh rozpočtu na rok 2020
• Dotační výzva ministerstva financí na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí (pro rok 2020) - dotační příležitost pro projekt oprava
fasády MŠ Čakov
• Lesní hospodářství – informace o těžbě a projednaných hospodářských opatřeních v lese, dotace na
lesní hospodářství
• Dotační příležitosti Jihočeského kraje, druhá vlna – výzvy od 9.3.2020 do 20.3.2020
• Cenové nabídky na projekty v oblasti staveb dopravního charakteru – posunuto po dohodě na příští
jednání zastupitelstva obce z důvodu nedodání dalších cenových nabídek
• Diskuze a různé
- klubovna v Čakovci – informace o žádosti o ukončení pracovního poměru správce knihovny v
Čakovci, hledání nového správce
- mobilní rozhlas – informace o připojení k projektu
Doplnění do programu:
• Žádost ředitelky MŠ o provedení výmalby přízemí – navrženo jako bod č.8
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Návrh rozpočtu na rok 2020
Starostka předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2020:
Navrhované příjmy činily 6.021.040 ,- Kč
Navrhované výdaje činily 5.995.121,- Kč
Rozpočet je navrhován jako přebytkový ve výši 25.919,- Kč. V rozpočtu jsou započteny např. náklady na
obnovu lesa po kůrovcové kalamitě, investiční akce na opravu fasády, odvlhčení objektu, výstavbu nového
místa pro odpadové nádoby v Čakově, opravu stropu a výmalbu hasičárny v Čakově, oprava fasády obecní
garáže v Čakovci a přípravu dalších investičních projektů (projektová dokumentace na výstavbu chodníků
v Čakově a Čakovci, revitalizaci návsi v Čakově) a další. Zastupitelstvo vedlo o návrhu rozpravu a
rozhodlo o provedení některých drobných úprav.
Usnesení č. 20/04/2020:
Zastupitelstvo schvaluje upravený návrh rozpočtu na rok 2020 s konečnými příjmy ve výši
6.021.040,- Kč a konečnými výdaji ve výši 6.072.621,-Kč, schvaluje jej jako schodkový ve výši
51.581,- Kč, rozpočtový schodek bude kryt z přebytků let minulých. Zastupitelstvo pověřuje
starostku zveřejněním tohoto návrhu dle platné legislativy.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Dotační výzva ministerstva financí na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí (pro rok 2020) - dotační příležitost pro projekt oprava fasády
MŠ Čakov
Starostka seznámila zastupitele s možností využít dotační výzvu v podprogramu Ministerstva financí
vyhlášenou v polovině února 2020 na financování projektu opravy fasády MŠ včetně provedení odvlhčení
budovy. Zastupitelstvo vedlo o podání žádosti o dotaci rozpravu.
Usnesení č. 21/04/2020
a) Zastupitelstvo obce Čakov rozhodlo o podání žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce budovy
MŠ Čakov - odvlhčení zdiva včetně souvisejících opatření, oprava fasády a vstupního chodníku do
dotačního programu č.VPS-228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí a pověřilo starostku podáním žádosti v maximální výši
750.000,-Kč.
b) Zastupitelstvo obce Čakov souhlasí s realizací tohoto projektu za předpokladu, že bude dotace
schválena a přislíbena rozhodnutím a schvaluje z rozpočtu obce vyčlenění finančních prostředků ve
výši max. 11 % na tento projekt jako podíl vlastních zdrojů k financování akce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Lesní hospodářství – informace o těžbě a projednaných hospodářských opatřeních v lese, dotace na
lesní hospodářství
Starostka seznámila zastupitele se zprávou lesního hospodáře, a dále s probíhajícími jednáními ohledně
pěstební činnosti. Dále informovala zastupitele o probíhající těžbě. Dále byli zastupitelé informováni o
možnosti osázení jedné z holin vlastními brigádníky na konci března nebo v první polovině dubna. Termín
bude oznámen zastupitelstvu a veřejnosti čtrnáct dní před plánovanou výsadbou, v místě obvyklým
způsobem. Dále bylo zastupitelstvo informováno o dotačních příležitostech na péči o obnovu lesa a s tím,
že byla podána žádost o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2018.
Usnesení č. 22/04/2020
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Dotační příležitosti Jihočeského kraje, druhá vlna – výzvy od 9.3.2020 do 20.3.2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačními příležitostmi vypisovanými Jihočeským krajem v druhé vlně
vypisovaných výzev k podání žádosti o dotaci od 9.3.2020 do 20.3.2020. Dále byl zastupitelstvu předložen
návrh na podání žádostí na projekt opravy stropu hasičárny do programu Neinvestiční dotace pro jednotky
SDH obcí a dále, do programu registrace zřizování nových oplocenek pro rok 2020 a dále do programu
Podpora školství (opatření 1) - Vybavení škol polytechnickými pomůckami.
Usnesení č. 23/04/2020
Zastupitelstvo vedlo o druhé vlně dotačních příležitostí Jihočeského kraje rozpravu a rozhodlo o
podání žádostí o dotaci na následující projekty v případě, že budou splňovat podmínky dotačního
programu a souhlasí se zajištěním vlastního minimálního finančního podílu na realizaci akce
z rozpočtu obce:
1) Oprava stropu a výmalba fasády hasičské zbrojnice
2) Vybavení MŠ Čakov polytechnickými pomůckami
3) Registrace zřizování nových oplocenek pro rok 2020
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Žádost ředitelky MŠ o provedení výmalby přízemí – navrženo jako bod č.8
Starostka předložila zastupitelstvu žádost ředitelky MŠ o provedení výmalby přízemí v souvislosti se
zvýšenými náklady na výmalbu a opravu vnitřních omítek v budově MŠ Čakov. Zastupitelstvo vedlo o této
žádosti rozpravu.
Usnesení č. 24/04/2020
Zastupitelstvo souhlasí s uvedeným požadavkem a přidělilo na provedení výmalby přízemí částku do
20.000,-Kč. Tato částka byla odsouhlasena v návrhu rozpočtu obce. Zastupitelstvo svěřuje výběr

dodavatele a provedení výmalby do pravomoci ředitelky MŠ Čakov, a to po odsouhlasení ceny
realizace starostkou obce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Diskuze a různé
- klubovna v Čakovci – informace o žádosti o ukončení pracovního poměru správce knihovny v
Čakovci, hledání nového správce
- mobilní rozhlas – informace o připojení k projektu
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen, 30.3.2020 od 18:30 hod. O
termínu budou všichni informování dle platné legislativy.

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel:

Ing. Lenka Šišpelová

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé: Ing. Libor Kukla

Ing. Ladislav Prener

Usnesení č. 20/04/2020:
Zastupitelstvo schvaluje upravený návrh rozpočtu na rok 2020 s konečnými příjmy ve výši
6.021.040,- Kč a konečnými výdaji ve výši 6.063.621,-Kč, schvaluje jej jako schodkový ve výši
42.581,- Kč, rozpočtový schodek bude kryt z přebytků let minulých. Zastupitelstvo pověřuje
starostku zveřejněním tohoto návrhu dle platné legislativy.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

