Zápis č. 5/19 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 23.4. 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:
Začátek:

p. 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 Bc.
Jan Dušák a ověřovateli zápisu bude a Ing. Michaela Bébrová a Jana Jabůrková .
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:
• Návrh smlouvy o výkonu funkce lesního hospodáře
• Realizace projektu kompostéry zdarma pro občany v rámci dotace poskytnuté OPŽP
DSO Blanský les, návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
• Vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení sloužících ZŠ a MŠ Dubné za rok
2018
• Žádost Obce Dubné o dotaci nebo finanční dar na ZŠ a MŠ Dubné
• Žádost o změnu územního plánu manželů Vovsových č.2
• Cenová nabídka na odkup obecní nemovitosti čp. 50 Ing. Tomáše Gottwalda
• Projekt změny obecních webových stránek
• Informace Volby do Evropského parlamentu
• Diskuze a různé
Doplnění programu:
• Projekt kanalizace a ČOV Čakov po prvním kole výběrového řízení na dodavatele
stavby
• Informace o schválených žádostech o dotaci z grantových programů Jihočeského kraje
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Návrh smlouvy o výkonu funkce lesního hospodáře
Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o výkonu lesního hospodáře Ing. Zdeňka
Cáby a dále návrh smlouvy na pěstební a těžební činnost v obecních lesích od firmy
Energoforest, s.r.o. včetně ceníků jednotlivých prací. Zastupitelstvo si jednotlivé návrhy
prohlédlo a vedlo o nich rozpravu.
Usnesení č. 34/05/2019
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o výkonu lesního hospodáře s Ing. Zdeňkem Cábou a
pověřuje starostku jejím podpisem. Dále zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na pěstební a
těžební činnost včetně všech příloh (ceníků) a schvaluje též tuto smlouvu a pověřuje starostku
jejím podpisem.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

5. Realizace projektu kompostéry zdarma pro občany v rámci dotace poskytnuté OPŽP
DSO Blanský les, návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Starostka informovala zastupitelstvo o probíhající realizaci projektu DSO Blanský les - Podhůří
„Pořízení kompostérů – II etapa“, na tento projekt byla schválena dotace z OPŽP. Obec Čakov
objednala pro své občany na základě jejich požadavků a rozhodnutí zastupitelstva č.28/05/2018
ze dne 24.5.2018 20 kompostérů. V této době probíhá výběr dodavatele kompostérů se
shodnými parametry jako v první etapě. Kompostéry budou dodány odhadem cca do konce
června 2019 Projekt je nutné předfinancovat, DSO Blanský les požádala obce, které k projektu
přistoupily o návratnou finanční výpomoc na financování akce dle počtu objednaných
kompostérů – pro obec Čakov ve výši 70.000,-Kč, posléze bude podíl obce pouze 25 %
z celkových nákladů projektu tzn. cca 24.000,-Kč. Starostka předložila zastupitelstvu návrh
smlouvy o návratné finanční výpomoci DSO Blanský les - Podhůří na částku 70.000.,-Kč.do
31.12.2020.
Usnesení č. 35/05/2019
Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
70.000,-Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanský les – Podhůří na předfinancování
projektu „Pořízení kompostérů – II. Etapa“, pověřuje starostku podpisem smlouvy a
zasláním finančních prostředků dle smlouvy. Dále schvaluje z tohoto důvodu vzniklou
rozpočtovou změnu ve výši 70.000,-Kč a pověřuje její provedení účetní obce.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení sloužících ZŠ a MŠ Dubné za rok 2018
Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním výdajů na činnost školských zařízení, tj.
školní družiny a jídelny, sloužících ZŠ a MŠ Dubné za rok 2018. Částka výdajů na jednoho
žáka za rok 2018 byla vypočtena na 2.309,14. Obci Čakov dle počtu žáků v 1 a 2. pololetí byl
vypočten podíl z celkových výdajů ve výši 56.959,-Kč.
Usnesení č. 36/05/2019
Zastupitelstvo bere na vědomí zaslané vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení
sloužících ZŠ a MŠ Dubné za rok 2018 a schvaluje podíl obce Čakov ve výši 56.959,-Kč a
pověřuje starostku zasláním finančních prostředků ve schválené výši. Tento podíl je již
zahrnut ve schváleném rozpočtu obce na rok 2019.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Žádost Obce Dubné o dotaci nebo finanční dar na ZŠ a MŠ Dubné
Starostka předložila zastupitelstvu žádost Obce Dubné o dotaci či 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 i děti z Čakova v rámci smlouvy o spádovém
obvodu. Na tuto investici obec Dubné čerpala bankovní úvěr. Z tohoto důvodu žádá nyní obec
Dubné všechny obce, se kterými má uzavřenu smlouvu o spádovém obvodu o poskytnutí
dotace nebo finančního daru provedené stavební úpravy, vybavení a přístavbu ZŠ a MŠ Dubné.
Obec Dubné žádá tímto způsobem o příspěvek všechny obce ze svého spádového obvodu.
Podíl obce Čakov za rok 2018 byla stanoven výši 238.814,-Kč dle počtu žáků, které školu
v uplynulém roce navštěvovali a v tomto roce vynaložených nákladů. 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. 37/05/2019
Zastupitelstvo schvaluje záměr poskytnutí výše uvedeného příspěvku či daru ve výši
238.814,-Kč. Forma poskytnutí bude projednána s právníkem, zastupitelstvo dává
starostce pravomoc dále jednat v této věci, uzavřít příslušné dokumenty a poté zaslat výše
uvedené finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu ve stanoveném termínu obci
Dubné.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

8.

Žádost o změnu územního plánu manželů Vovsových č.2
Starostka předložila zastupitelstvu žádost manželů Vovsových, Sokolovského 378, Včelná, o
pořízení změny územního plánu za účelem navrhované změny využití ploch parc. č. 890/33,
900/5 a 924/22 v k.ú. Čakovec, které jsou v jejich majetku. Zastupitelstvo vedlo o návrhu
rozpravu.
Usnesení č. 38/05/2019
Zastupitelstvo schvaluje záměr manželů Vovsových ke změně využití ploch z orné půdy a
TTP na RZ a schvaluje přidání požadavku do plánové změny ÚP č.2.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

9.

Cenová nabídka na odkup obecní nemovitosti čp. 50 Ing. Tomáše Gottwalda
Starostka seznámila zastupitelstvo s cenovou nabídkou Ing. Tomáše Gottwalda o odkup obecní
budovy Čakov č.p.50. Zastupitelstvo vedlo o návrhu a cenové nabídce rozpravu.
Usnesení č. 39/05/2019
Zastupitelstvo rozhodlo, že zatím nemá záměr výše uvedenou nemovitost prodat, a už
vůbec ne v souvislosti s takto nízkou cenovou nabídkou.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

5. Projekt změny webových stránek obce, nabídky od firmy W-partner
Starostka informovala zastupitelstvo o možnosti pořízení nového vzhledu a dalších funkčních
změn v rámci aktualizace webových stránek obce a dále předložila zastupitelstvu orientační
cenovou nabídku na provedení těchto změn. Zastupitelstvo vedlo o podobě webových stránek
rozpravu.
Usnesení č. 40/05/2019
Zastupitelstvo projednalo předložený návrh, vyjádřilo souhlas se záměrem změny
webových stránek a odložilo další rozhodnutí na příští jednání ZO z důvodu doplnění
informací pro upřesnění cenové nabídky.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Informace o Volbách do Evropského parlamentu
Starostka informovala zastupitele, že v zákonných lhůtách byl stanoven jeden volební okrsek
pro Volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24 – 25.5. 2019, a to v budově bývalé
fary Čakov č.p. 20, dále byl starostkou jmenován zapisovatel pro tyto volby, kterým se stala
Ing. Michaela Bébrová, Čakov 69, 37384 Dubné. Ostatní důležité informace k volbám do
Evropského parlamentu budou k dispozici na úřední desce nebo na stránkách obce.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
7. Projekt kanalizace a ČOV Čakov po prvním kole výběrového řízení na dodavatele stavby
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem výběrového řízení na projekt Kanalizace a ČOV
Čakov, jehož lhůta pro podání cenových nabídek dle zákona byla do středy 17.4.2019 do 16:00
hodin. Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek, tj. 17. 4. 2019 do 16:00 hodin, nepřijal v
elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN):
https://nen.nipez.cz žádnou nabídku. Vzhledem k této skutečnosti, nebylo přistoupeno k
otevírání nabídek. Zadavatel nemůže zabezpečit hodnocení nejméně 5-ti nabídek v souladu s
Pravidly programu Ministerstva zemědělství č. 129 300 "Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II" dle stanovených podmínek a zadávací
dokumentace. Zadavatel v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zadávací řízení
případně zopakuje. Zastupitelstvo vedlo o stavu projektu a jeho ukazatelích další rozpravu.

Usnesení č. 41/05/2019
Zastupitelstvo obce rozhodlo o odložení konečného rozhodnutí na příští zasedání
zastupitelstva z důvodu získání ještě dalších informací k financování projektu a
k možnostem zadávacího řízení.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Informace o schválených žádostech o dotaci z grantových programů Jihočeského kraje
Starostka informovala zastupitelstvo o schválených dotačních žádostech do grantových
programů Jihočeského kraje. Zastupitelstvem Jihočeského kraje byly podpořeny tyto projekty:
1) Obnova hrazení sportovního hřiště ve Vrších v Čakově – dotace 86.000,-Kč
2) Čakovská pouť – dotace 20.000,- Kč
3) Čakovské prkno – 6. ročník – dotace 28.000,-Kč
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
9. Diskuze a různé
- Objem oprav MŠ Čakov
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 13.5.2019 od 18:30
hod.

Konec:
Zapisovatel:
Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

22:30 hod.
Bc. Jan Dušák
Ing. Lenka Šišpelová
Ing. Michaela Bébrová
Jana Jabůrková

