Zápis č. 4/21 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 29.3.2021
Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p.20
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Jana Jabůrková,
Ing. Milan Vlk, Bc. Jan Dušák, Ing. Libor Kukla, Ing. Michaela Bébrová
Omluven:
Hosté:
Začátek:

pan Voves
18:30 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 Ing. Lenka Šišpelová a
ověřovateli zápisu bude Ing. Michaela Bébrová, Ing. Milan Vlk .
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. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 po jeho zveřejnění.
2. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1535/23 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic.
3. Vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení ZŠ a MŠ Dubné za rok 2020.
4. Žádost o finanční dar Obci Dubné na realizovanou rozsáhlou přístavbu ZŠ a MŠ Dubné - prostředky
vynaložené na financování přístavby za rok 2020.
5. Vyúčtování elektřiny za odběrná místa v Čakově.
6. Informace o přistavení kontejneru na nebezpečný odpad
7. Diskuze a různé.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Doplnění do programu:
8. Čakovské Velikonoce v lockdownu – velikonoční stezka
9. Opravy hrází, stavidel a výustí rybníčků ve vsi v Čakově
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 po jeho zveřejnění.
Starostka informovala zastupitele, že zákonné zveřejnění rozpočtu probíhá bez připomínek.
Usnesení č. 021/04/2021:
Zastupitelstvo po zákonném zveřejnění projednaného návrhu rozpočtu, které proběhlo bez
připomínek, schválilo takto zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2021 s příjmy ve výši 20.024.974,- Kč
a výdaji ve výši 29.116.901,- Kč, schvaluje jej jako schodkový ve výši 9.091.927,- Kč, rozpočtový
schodek bude kryt z přebytků let minulých ve výši 1.203.127,-Kč a z dlouhodobých půjčených
prostředků ve výši 7.888.800,-Kč.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1535/23 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic.
Starostka seznámila zastupitele s žádostí pana Vladimír Andreeva, bytem Čakov č.p.58 o odkoupení
obecního pozemku p.č. 1535/23 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic nebo jeho části za účelem stavby
rekreačního objektu.
Usnesení č. 022/04/2021
Zastupitelstvo projednalo předloženou žádost a nesouhlasí s prodejem z důvodu umístění
inženýrských sítí obce a veřejných částí kanalizačních přípojek dalších soukromých vlastníků na
pozemku a také kvůli možnosti budoucího možného využití pozemku obcí.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení ZŠ a MŠ Dubné za rok 2020.
Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním výdajů na činnost školských zařízení, tj. školní družiny a
jídelny, sloužících ZŠ a MŠ Dubné za rok 2020. Částka výdajů na jednoho žáka za rok 2019 byla
vypočtena na 1/3 roku 695,64 (žáci od 1.9.2020), 2/3 roku 1409,44 Kč (žáci do 31.8.2020). Obci Čakov dle
počtu žáků v 1 a 2. pololetí byl vypočten podíl z celkových výdajů ve výši 63.116,-Kč, což je o 10.040,-Kč
méně než za rok 2019.
Usnesení č. 023/04/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí zaslané vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení sloužících ZŠ
a MŠ Dubné za rok 2020, schvaluje podíl obce Čakov ve výši 63.116,-Kč a pověřuje starostku
zasláním finančních prostředků ve schválené výši do uvedeného termínu. Odhad těchto prostředků
je již také součástí schváleného rozpočtu pro rok 2021.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Žádost o finanční dar Obci Dubné na realizovanou rozsáhlou přístavbu ZŠ a MŠ Dubné - prostředky
vynaložené na financování přístavby za rok 2020.
Starostka předložila zastupitelstvu žádost obce Dubné o finanční dar, týkající se rozsáhlé přístavby ZŠ a
MŠ Dubné. V roce 2017 a 2018 provedla obec Dubné rozsáhlou rekonstrukci a přístavbu budovy školy,
kterou navštěvují děti z Čakova v rámci smlouvy o spádovém obvodu. Na tuto investici obec Dubné
čerpala bankovní úvěr. Z tohoto důvodu žádá i opět letos obec Dubné všechny obce, se
kterými má uzavřenu smlouvu o spádovém obvodu, o poskytnutí finančního daru na provedené stavební
úpravy, vybavení a přístavbu ZŠ a MŠ Dubné, a to ze skutečně uhrazených nákladů jistiny a úroků z úvěrů
za rok 2020, poskytnutých na tuto akci. Obec Dubné žádá tímto způsobem o příspěvek všechny obce ze
svého spádového obvodu. Podíl obce Čakov za rok 2020 byl stanoven výši 116.979,- Kč dle počtu žáků,
které školu v uplynulém roce navštěvovali, a v tomto roce skutečně vynaložených nákladů na splácení
jistiny a úvěru, který si Obec Dubné musela na tuto akci vzít, aby ji mohla financovat. Tato částka je za rok
2020 je o téměř 150 tis. nižší, než v roce 2019, protože obec Dubné v roce 2020 obdržela dotaci na tuto
přístavbu z MŠMT a mohla provést v první polovině roku velkou mimořádnou splátku půjčených
prostředků, tím se přenášené náklady velice snížily a nižší budou i do dalších let.
Starostka připomněla, že zastupitelstvo obce Čakov již svým usnesením č. 106/15/2016 ze dne 27.12.2016
zápis 15/16 vyjádřilo podporu přístavby a příslib finančních prostředků v případě žádosti obce Dubné.
Usnesení č. 024/04/2021
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí výše uvedeného finančního daru ve výši 116.979,-Kč na
financování přístavby ZŚ a MŠ Dubné, pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy a poté
zasláním finančních prostředků ve stanoveném termínu obci Dubné. Odhad těchto prostředků je již
také součástí schváleného rozpočtu pro rok 2021.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Vyúčtování elektřiny za odběrná místa v Čakově.
Starostka informovala zastupitele o vyúčtování spotřeby elektrické energie za odběrná místa v obci Čakov
od 1/2020 do 1/2021. Vyúčtování spotřeby bylo předloženo ve srovnání s minulými roky za jednotlivá
odběrná místa a celkem spotřebovaná energie za tato odběrná místa činila 30,247 MWh, což bylo letos o
3,3 MWh více než v předchozím roce. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
9. Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad
Starostka informovala zastupitele o termínu přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad do obvyklých
míst na návsi v Čakově ve dnech od 9. do 11.4.2021. V tomto termínu proběhne také sběr kovového a
elektroodpadu, který budou moci občané ukládat zvlášť na otevřený dvůr budovy MŠ Čakov, č.p.19.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
10.Kulturní akce – Čakovké Velikonoce v lockdownu aneb putování přírodou po Malé a Velké
velikonoční stezce
Starostka informovala zastupitele, že Obecní úřad v Čakově společně s MŠ Čakov na podněty z řad občanů
a zastupitelů obce, připravil na velikonoční svátky z důvodu, že je není možné v souladu s mimořádnými
vládními nařízeními trávit obvyklým způsobem – např. setkáváním u velikonočního tvoření, chozením
koledníků a dalšími doprovodnými kulturními akcemi pro malé i velké obyvatele obce Čakov putování
přírodou v katastrech obce Čakov a sousedního Jankova pod názvem Malá a Velká velikonoční stezka.

Podrobnosti k této stezce najdou všichni zájemci na webu obce, stezka je koncipována jako několik
samostatných výletů po Čakovském katastru s možností plnění různých úkolů a poučení o různých místech
katastru a pověstech o nich, s možností vyřešení tajenek křížovek, které je možné do určeného termínu
odevzdat do schránek OÚ a MŠ Čakov. Z odevzdaných dobře vyřešených tajenek budou po 12.dubnu
vylosování výherci zajímavých drobných cen. Zastavení na stezce, nevyžadují žádný kontakt s jinými
osobami, zájemci potřebují pouze svůj papír s tajenkou, tužkou a pokyny, které získají z webu obce.
Jednotlivá stanoviště na sobě nejsou závislá, putování probíhá na velkém prostoru v delším časovém
období, stanoviště není nutné absolvovat všechna najednou, což zaručuje nízkou pravděpodobnost
shlukování na jednotlivých stanovištích. Dále bude součástí Velikonoční stezky možnost dobrovolného
úklidu v katastru obce, na některých stanovištích budou k dispozici pytle a rukavice ke sběru odpadů
z přírody.
Usnesení č. 025/04/2021
Zastupitelstvo souhlasí s konáním této akce a s financováním cen pro tuto akci.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
11. Opravy hrází, stavidel a výpustních objektů malých vodních nádrží ve vsi v Čakově
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na opravu hrází, stavidel a dvou výpustních objektů malých
vodních nádrží ve vsi v Čakově. Náklady na tuto opravu byly vyčísleny na 187.200,-Kč bez DPH
(137.000,-Kč práce spojené s opravami do 40.000,-Kč za prefabrikované výpustní objekty). Navrhovaným
projektem by došlo k opravě dvou výpustních objektů včetně výměny výpustního potrubí uloženého
v hrázích pro lepší funkčnost a obsluhovatelnost výpustí.
Usnesení č. 026/04/2021
Zastupitelstvo vedlo o návrhu rozpravu. Zastupitelstvo návrh neschvaluje z důvodu vysoké finanční
náročnosti opravy, peníze navržené v rozpočtu chce zastupitelstvo použít na zpracování projektové
dokumentace na komplexnější opravu a odbahnění obou nádrží, která bude sloužit pro žádost o
případné dotační prostředky.
Pro : 4 (Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák)
Proti : 3 (Ing. L. Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Libor Kukla)
Zdržel se : 0
12. Diskuze a různé
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 19.4.2021 nebo 26.4.2021 od
18:30 hod. Termín je předběžný. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy.
Konec:

21:00 hod.

Zapisovatel:

Ing. Lenka Šišpelová

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé: Ing. Michaela Bébrová

Ing. Milan Vlk

