Zápis č. 5/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 7.3.2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan,
Jabůrková Jana
Omluven:

Ing. Petrách Filip

Hosté:
Začátek:

18:00 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 Bc. Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání:
 Návrh rozpočtu na rok 2013
 Změna usnesení č.4 ze zápisu č. 4/2013 ze dne 25.2.2013
 Rozbor hospodaření MŠ Čakov za rok 2012
 Žádost o kácení mimo les čj. 36/2013 SÚS Jihočeského kraje
 Výběrové řízení na rekonstrukci 1/3 střech objektu bývalé fary
v Čakově
 Spořící účet v KB, a.s.
 Kulturní akce – březen, duben
 Informace o zrušení úředních hodin 11.3.2013
 Diskuze – různé
3. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2013.
Navrhované příjmy činí 3 696 240,- Kč
Navrhované výdaje činí 4 256 489,- Kč
Rozpočet je navrhován jako schodkový, k vyrovnanosti stran rozpočtu bude použita
položka 8115 /změna stavu krátkodobých peněžních prostředků/, tj. bude snížena
částkou 560.249,-Kč. Schodek bude financován z vlastních zdrojů – z přebytku
hospodaření minulých let. Zastupitelstvo ukládá starostce před schválením provést
zveřejnění dle zákona.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Na základě konzultace s legislativním odborem Jihočeského kraje zastupitelstvo ruší
ustanovení č.4 ze zápisu č.4/13 ze dne 25.2.2013 a schvaluje nové znění tohoto usnesení, a
to takto:
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 a obce, zastupitelstvo rozhodlo, že nebude trvat na zvýšení
navrhovaného nájmu, nebo jiné úhradě nákladů na prevenci proti okusu. Návrh smlouvy
bude konzultován s právníkem a poté bude zastupitelstvem na příštím jednání případně

schválen záměr pronájmu konkrétních pozemků honebnímu společenstvu. Návrh
smlouvy je k dispozici k nahlédnutí na OÚ Čakov pod čj. 37/2013.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Zastupitelstvu byla podána informace o hospodaření MŠ Čakov za rok 2012 v tomto
znění:
 MŠ Čakov hospodařila s příjmy ve výši 326.279,88 Kč a s výdaji 328.416,28 Kč.
Hospodaření MŠ Čakov skončilo tedy za rok 2012 se schodkem -2.136,40Kč.
 Starostka pověřila finanční výbor obce pravidelnou kontrolou hospodaření MŠ
Čakov. Kontrola bude provedena do 31.3.2013. Zpráva bude podána na nejbližším
zastupitelstvu po 31.3.2013.
 Dále starostka informovala zastupitele o oznámení ředitelky mateřské školky o
ukončení pracovního poměru odchodem do důchodu ke konci školního roku.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
 Pro rok 2013 zastupitelstvo schvaluje částku 160 000,- Kč jako dotaci od
zřizovatele na neinvestiční náklady a příspěvek na žáky ze SR. Částku 40 000,- Kč
převede účetní na účet MŠ nejpozději do 15.3.2013, 40.000,- Kč do 31.5.2013 a
80.000,-Kč k 30.9.2013.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o kácení mimo les čj. 36/2013 a 36a/2013
SÚS Jihočeského kraje. Jedná se o kácení na pozemku SÚS Jihočeského kraje KN parc.
č. 2575/1 a 1578/25 (3 ks topolu) a 2557/3 a 1628/2 (7 ks topolů) v k.ú. Čakov u Českých
Budějovic. Zastupitelstvo schvaluje kácení za podmínky, že kácení bude provedeno
odbornou firmou, pouze na pozemku žadatele a nedojde k ohrožení osob ani majetku na
sousedních pozemcích.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrové řízení na vypracování projektové
dokumentace na opravu střechy hospodářských objektů v areálu bývalé fary v Čakově.
Zastupitelé schválily vyhlášení výzvy k podání cenových nabídek na pátek 15.3.2013 dle
platné právní legislativy pro zakázky malého rozsahu a vnitřní směrnice obce Čakov.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení spořícího účtu k běžnému účtu v KB,
a.s., aby bylo dosaženo lepšího úročení vložených prostředků.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo termíny a program následujících kulturních
akcí:
23.3.2013 – Velikonoční tvoření v Čakovci
31.3.2013 – Velikonoční posezení v Čakově
Duben 2013 – Divadlo nebo kino
Oznámení o těchto akcích budou v nutném předstihu vyvěšena na stránkách obce a na
úřední desce příp. dalších plakátovacích plochách.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Starostka informovala zastupitelstvo o dovolené ve dnech 11. – 14.3.2013,
zastupitelstvo schvaluje zrušení úředních hodin dne 11.3.2013 z důvodu dovolené.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel:

Bc. Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk
Jana Jabůrková

