Zápis č. 5/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 20.4.2016
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Ladislav Prener, Jan Dušák, Daniel
Peterka, Petr Jílek, Michal Ivana

Omluven:
Hosté:
Začátek:

p. Voves, Radek Tušl
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
Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Výběr partnera pro zajištění financování a dotační poradenství včetně všech činností
spojených s možností podání žádosti o dotaci do programu na MZE
 Dotace pro JSDHO na pořízení nového dopravního automobilu
 Návrh majetkoprávního vyrovnání pozemků s Jihočeským krajem
 Návrh znaku a vlajky obce
 Návrh na nákup a osazení výstražných radarů v obcích Čakov, Čakovec
 Způsob opravy veřejného osvětlení
 Dodatek k mandátní smlouvě pro externí účetní obce
 Povolení ke konání akce „Stavění máje“ v Čakově a v Čakovci pro SDH Čakov a
Čakovec
 Informace o přistavení kontejneru na objemný odpad
 Informace o podpořených žádostech do dotačních programů Jihočeského kraje
 Kulturní a sportovní akce roku 2016
 Diskuse a různé
Doplnění do programu:
 Žádost o souhlas s žádostí o provedení komplexních pozemkových úprav
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Výběr partnera pro zajištění financování a dotační poradenství včetně všech činností
spojených s možností podání žádosti o dotaci do programu na MZE
Starostka předložila zastupitelstvu získané nabídky, doplnění a ověření referencí pro výběr
partnera pro komplexní zajištění finančních prostředků (získání finančních prostředků
zařazením do seznamu akcí programu Ministerstva zemědělství č.129250 „Výstavba a
technické zhodnocení infrastruktury VaK a z grantového programu Jihočeského kraje ) a
zadávacího řízení na výběr dodavatele na akci kanalizace a ČOV Čakov. Zastupitelstvu byly
předloženy tři nabídky:
1. Nabídka firmy ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, Č. Budějovice ve výši 220.000,Kč bez DPH
2. Nabídka firmy Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, České Budějovice ve
výši 165.000,-Kč bez DPH
3. Nabídka firmy Stavinvest JK s.r.o., Nádražní 3, Český Krumlov ve výši 185.000,-Kč
bez DPH
Usnesení č.30/05/2016
Zastupitelstvo projednalo předložené nabídky, zaslané doplnění a ověření zaslaných
referencí a rozhodlo spolupráci s firmou Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2,
České Budějovice a pověřuje starostku podpisem navržené příkazní smlouvy a plné moci
k zastupování.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2 / Ing. Ladislav Prener,/

4. Dotace pro JSDHO na pořízení nového dopravního automobilu
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na možnost podání žádosti a získání dotace pro
JSDHO na pořízení nového dopravního automobilu v roce 2017 poskytovanou z programu
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS a dále z rozpočtu Jihočeského kraje. Jedná
se o pořízení zcela nového osobního automobilu s tažným a výstražným zařízením na
podvozku do 3.500 kg a s kabinou osádky minimálně 8 míst, který musí splňovat dále vyhl.
35/2007 o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010).
Podmínky dotace z MV jsou 50% z pořizovací ceny automobilu, maximálně 450 tis. Kč, dále
je možné žádat o kofinancování vlastního podílu z rozpočtu Jihočeského kraje (pro letošní rok
to bylo až do výše 300tis. Kč)
Usnesení č.31/05/2016
Zastupitelstvo projednalo předložený návrh, zvážilo podmínky dotace a rozhodlo o
podání žádosti o tuto dotaci. Dále bude požádáno v dotačním programu Jihočeského
kraje v příštím roce o možné kofinancování tak, aby bylo pořízení nového DA pro JSDH
Obce co nejvýhodnější, a to tak , aby vlastní podíl obce byl max. 200 tis. Kč.
Pro: 6 Proti: 1/ Ing. Ladislav Prener/ Zdržel se: 0
5. Návrh majetkoprávního vyrovnání pozemků s Jihočeským krajem
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem a žádostí o vyjádření se k návrhu Jihočeského
kraje na majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Jihočeským krajem a obcí Čakov, vyvolané
projektovou přípravou rekonstrukce komunikace vedoucí z Čakova na Holubovskou Baštou
která je v majetku Jihočeského kraje. Návrh včetně pozemků navržených ke směně je
k dispozici na OÚ k nahlédnutí po čj.OC-65/2016.
Usnesení č.32/05/2016
Zastupitelstvo návrh směny projednalo a souhlasí s případnou změnou pozemků, ne
však v navržené podobě. Na výběr vhodných pozemků ke směně byli určeni 4 členové
zastupitelstva/ Šišpelová, Prener, Vlk Dušák./. Na základě určených pozemků bude dále
jednáno se zástupci Jihočeského kraje o dalších podmínkách.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Návrh znaku a vlajky obce
Starostka seznámila zastupitele s další variantou návrhu znaku obce. O návrzích byla vedena
rozprava.
Usnesení č33/05/2016
Zastupitelstvo vybralo na základě rozpravy dvě varianty znaku a vlajky obce. A ty
budou představeny veřejnosti. Poté pověřuje zastupitelstvo starostku organizací veřejné
ankety a hlasování o jednotlivých návrzích.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Od 20:32 omluven Ing. Milan Vlk
7. Návrh na nákup a osazení výstražných měřičů rychlosti v obcích Čakov, Čakovec

Starostka předložila zastupitelstvu návrh vycházející z podnětu občanů Čakova i
Čakovce o možnosti instalace výstražných prvků k zajištění měření rychlosti na hlavní
komunikace při průjezdu obcemi, aby došlo ke snížení překračování povolené
rychlosti, a tím ke zvýšení bezpečnosti při průjezdu obcí. Zastupitelstvu byly
předloženy dvě orientační nabídky na jednotlivé typy radarů a byla vedena rozprava o
jejich možném umístění.
Usnesení č. 34/05/2016:
Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu a umístění 1 ks výstražného měřiče rychlosti, a to typu
GR33-Cl Sovt-Radio s.r.o. se statistikou pro obec Čakovec v úseku od Kvítkovic
Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0 /Ing. Šišpelová navrhovala 2 radary/

8. Způsob opravy veřejného osvětlení
Starostka informovala zastupitele o nutné větší opravě veřejného osvětlení (dále VO). Jsou
možné dva způsoby opravy. Zastupitelé byly též informováni o cenové výši těchto oprav. O
způsobu opravy VO byla vedena rozprava.
Usnesení č. 35/05/2016:
Zastupitelé rozhodli o provedení opravy VO osazením nového napáječe na návsi.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Dodatek k mandátní smlouvě pro externí účetní obce k prodloužení smlouvy na účetní
služby o další rok
Starostka předložila zastupitelstvu dodatek k mandátní smlouvě externí účetní obce paní Evy
Komrskové, který prodlužuje smlouvu o vedení účetnictví obce a s ním souvisejících služeb
na další rok do 31.3.2017. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
Usnesení č. 36/05/2016:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek k mandátní smlouvě účetní firmě Eva Komrsková
IČO: 63883015 a pověřuje starostku jeho podpisem.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Povolení ke konání akce „Stavění máje“ v Čakově a v Čakovci pro SDH Čakov a
Čakovec
Starostka informovala zastupitele, že bude vydáno oficiálního povolení pro SDH Čakov a
Čakovec na akci „Stavění máje“ probíhající na veřejných prostranstvích. Akce bude pro SDH
Čakov a Čakovec povolena dle tradice do pozdních ranních hodin pouze s omezením
provozování jakékoli hudební produkce do 24:00 hod. Dále byla vedena rozprava o věcném
daru hasičům na stavění máje a o bezúplatném zapůjčení klubovny SDH Čakovec pro tuto
akci.
Usnesení č. 37/05/2016:
Zastupitelé souhlasí s vydáním povolení pro SDH Čakov, SDH Čakovec a Petrovi Jílkovi
- Vrší za těchto podmínek a s věcným darem v hodnotě do 1600,-Kč na materiál
spotřebovaný na akci a dále s bezúplatným zapůjčením prostor klubovny v Čakovci.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Žádost o souhlas s žádostí o provedení komplexních pozemkových úprav
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Fučíka a ostatních majitelů pozemků o souhlas Obce
jako dalšího vlastníka pozemků s podáním žádosti o provedení komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic na Státní pozemkový úřad.
Usnesení č. 38/05/2016:
Zastupitelstvo žádost projednalo a s podáním žádosti souhlasí. Pověřuje starostku
podpisem této žádosti za vlastníka Obec Čakov.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Informace o přistavení kontejneru na objemný odpad
Starostka informovala zastupitele o přistavení kontejneru na velkoobjemový a nebezpečný
odpad v termínu 22. – 24.4.2016 do prostoru májky v Čakově. Oznámení o přistavení
kontejneru bylo vyvěšeno s předstihem na úředních deskách a oznámeno občanům místním
rozhlasem. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
13. Informace o podpořených žádostech do dotačních programů Jihočeského kraje
Na základě schválení zastupitelstva Jihočeského kraje byly Obci Čakov schváleny tyto
podané žádosti o poskytnutí finanční podpory:
POV Jihočeského kraje – Rekonstrukce budovy bývalé fary – II etapa odvlhčení, dotace 192
tis. Kč
Grantový program Podpora kultury – Obnovení Čakovské pouti – etapaIII – 25.000,-Kč
Grantový program Podpora kultury – Čakovské prkno – minifestival amatérského divadla –
12.000,-Kč
Další podané žádosti v oblasti sportu na májový minicyklozávod a pouťový nohejbalový
turnaj a dále oprava hřiště nebyly podpořeny.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí

14. Kulturní a sportovní akce roku 2016
Starostka informovala zastupitele o termínech kulturních a sportovních akcí pro rok 2016:
14.5.2016 – Májový čakovský minicyklozávod
11.6.2016 – Dětský den pro celou rodinu
16.7.2016 – Pouťový nohejbalový turnaj
16. – 17. 7. 2016 – Čakovská pouť
16.-18.9.2016 - Čakovské prkno-festival amatérského divadla
5.11.2016 – Lampionový průvod
26.11.2016 – Rozsvícení vánočního stromu
3.12.2016 – 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.
Usnesení č. 39/05/2016:
Zastupitelstvo souhlasí s pořádáním těchto kulturních a sportovních akcí ve výše
uvedených termínech
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
15. Diskuze, různé

Možný další termín příštího zastupitelstva 12.5.2016

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Ladislav Prener

Ing. Milan Vlk

Daniel Peterka

Michal Ivana
Petr Jílek

