Zápis č. 6/17 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 15.5.2017
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, J. Dušák, Daniel Peterka
Omluven:
Petr Jílek, Michal Ivana,
Příchod během jednání: Ing. Ladislav Prener
Hosté:
Začátek:

p. Voves,
19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni 4
zastupitelé a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Smlouva o poskytnutí dotace z DP PODPORA KULTURY Jihočeského kraje
na projekt Obnova Čakovské pouti – 4. ročník
 Podmínky výzvy pro výběrové řízení stavební firmy na projekt „Stavební
úpravy budovy bývalé fary č.p. 20 v Čakově“
 Podmínky pro výběr dodavatele materiálu a stavebních prací na projekt
„Rekonstrukce vybraných prostor v budově OÚ a MŠ Čakov“
 Vyúčtování provozovatele vodovodu firmy ČEVAK , návrh a cenové nabídky
investičních oprav na vodovodu obce – oprava šoupat a hydrantů
 Informace o neúspěšné žádosti o dotaci na rozšíření a rekonstrukci prvků na
dětských hřištích v Čakově a v Čakovci na projekt „Barevné hřiště v Čakově a
v Čakovci“ – diskuze o realizaci rozšíření dětských hřišť v Čakově a v
Čakovci i bez dotačních prostředků
 Diskuse a různé
Dětský den pro celou rodinu
Doplnění programu:
 Vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení sloužících ZŠ Dubné se
společným školským obvodem za rok 2016
 Žádost o finanční dar na akci Dubenský běh
 Žádost o finanční dar na podporu Linky bezpečí
 Ukončení nájemního vztahu se ZD Skalka – návrh na přehodnocení výpovědi,
dodatek ke stávající nájemní smlouvě se zvýšením nájmu za půdu
 Informace o sporu s firmou Z. Kubata, Vrábče 8, IČO: 12915823 o
vyfakturovaném objemu odvezeného bioodpadu z úložišť obce v roce 2016 a
úhradě sporné faktury č.292 ze dne 16.11.2016
 Informace o poskytnutí investiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje za
účelem zajištění projektu „Čakov – Pořízení DA“ a smlouva o poskytnutí
dotace.
Pro: 4 Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Smlouva o poskytnutí dotace z DP PODPORA KULTURY na projekt Obnova
Čakovské pouti – 4. Ročník , poskytnutá Jihočeským krajem
Starostka informovala zastupitele, o schválení poskytnutí dotace z DP Podpora kultury na
projekt Obnovení tradice Čakovské pouti – IV ve výši 20.000,-Kč zastupitelstvem
Jihočeského kraje. Dále seznámila zastupitelstvo se smlouvou o poskytnutí dotace.
Usnesení č.29/06/2017
Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o dotaci z DP PODPORA KULTURY
Jihočeského kraje na projekt Obnovení tradice Čakovské pouti – IV a pověřilo starostku
jejím podpisem.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Podmínky výzvy pro výběrové řízení stavební firmy na projekt „Stavební úpravy
budovy bývalé fary č.p. 20 v Čakově“
Starostka seznámila zastupitele se zpracovaným návrhem podmínek výzvy pro výběr
zhotovitele na další etapu projektu „Stavební úpravy bývalé fary čp. 20. Zastupitelstvo vedlo o
návrhu rozpravu a také diskutovalo o oslovení konkrétních firem k realizaci tohoto projektu.
Usnesení č.30/06/2017
Zastupitelstvo projednalo návrh zadávací dokumentace výzvy pro výběr zhotovitele na
další etapu projektu „Stavební úpravy bývalé fary čp. 20“, souhlasí s ním včetně
dohodnutých připomínek /záruka, plnění garančního zádržného/ a případných dalších
připomínek zastupitelů dodaných do 10 dnů od konání tohoto zastupitelstva, dále
stanovuje termín vypsání výzvy do 30. 5. 2017 a termín pro zaslání nabídek do 10. 7.
2017. Zastupitelstvo rozhodlo o oslovení minimálně následujících firem na zpracování
nabídky dle podmínek výzvy:
Prařma spol. s.r.o.
Antico spol. s.r.o.
Sahan CB s.r.o.
Památky CB s.r.o.
Precis CZ a.s.
Komi-cz s.r.o.
20:00 příchod Ing. Ladislava Prenera na jednání
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Podmínky pro výběr dodavatele materiálu a stavebních prací na projekt „Rekonstrukce
vybraných prostor v budově OÚ a MŠ Čakov“
Starostka seznámila zastupitele s návrhem podmínek, rozpočtem a soupisem prací pro
vyhlášení výběru zhotovitele stavebních prací (včetně dodávky materiálu) na projekt
„Rekonstrukce vybraných prostor v budově OÚ a MŠ Čakov“. Byla vedena rozprava o
podaných informacích a o firmách, které budou osloveny k vypracování nabídky na realizaci
tohoto projektu.
Usnesení č. 31/06/2017
Zastupitelstvo projednalo návrh zadávací dokumentace výzvy pro výběr zhotovitele na
další etapu projektu „Rekonstrukce vybraných prostor v budově OÚ a MŠ Čakov“.
Zastupitelstvo navrhlo přepracování rozsahu prací a změnu použitého materiálu, dále
budou návrhy rekonstrukcí rozděleny na následující akce, dle priority:
1/ 1. NP,
2/ tělocvična,
3/ kotelna,
tak aby se daly zadávat jednotlivě. Termín zadaných prací pro akci 1 musí kompletně
proběhnout v termínu 10. 7. 2017 - 25. 8. 2017.
Dále stanovuje termín vypsání výzvy a termín pro zaslání nabídek do 23. 6. 2017.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Vyúčtování provozovatele vodovodu firmy ČEVAK za hospodářský rok 2016 , návrh a
cenové nabídky investičních oprav na vodovodu obce – oprava šoupat a hydrantů

Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním z provozování veřejného vodovodu za
hospodářský rok 2016.
Zisk-plán
Zisk-skutečnost
Vypořádání
Vodné
24.310,- Kč
16.821,- Kč
0,- Kč
Z uvedeného vyplývá, že následkem provozní opravy na vodovodu v průběhu roku
2016 nebyl vytvořen žádný zisk k rozdělení a vrácení obci.
Dále mělo být diskutováno o konkrétních investičních opravách na vodovodním řádu,
týkajících se provozuschopnosti hydrantů a šoupat, které budou provedeny v letošním
roce z přebytků hospodaření minulých let. Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuální
situací a funkčností hydrantů v obci po provedené kontrole. Vzhledem k tomu, že
zatím nebyla obdržena kompletní nabídka od firmy ČEVAK navrhla starostka
posunutí schválení těchto oprav na další zasedání zastupitelstva obce v průběhu
měsíce června.

Usnesení č.32/06/2017

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým vyúčtováním a pověřuje starostku
podpisem předloženého vyúčtování a odkládá rozhodnutí o investičních opravách
vodovodu na další zasedání zastupitelstva obce v průběhu měsíce června.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Informace o neúspěšné žádosti o dotaci na rozšíření a rekonstrukci prvků na dětských
hřištích v Čakově a v Čakovci na projekt „Barevné hřiště v Čakově a v Čakovci“ –
diskuze o realizaci rozšíření dětských hřišť v Čakově a v Čakovci i bez dotačních
prostředků

Starostka informovala zastupitelstvo o neúspěšné žádosti o dotaci z MMR dotační
program PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2017, dotační
titul č.2 Podpora zapojení generací do komunitního života v obci – A - Podpora
vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Projekt nebyl doporučen
k realizaci. Celková částka projektu byla 472.142,-Kč, dotace z MMR měla být ve
výši 330.449,-Kč. O projektu a realizaci rozšíření dětských hřišť v Čakově a Čakovci a
jeho rozsahu bez podpory MMR byla vedena v zastupitelstvu debata.
Usnesení č.33/06/2017
Zastupitelstvo se rozhodlo odložit celou akci na rok 2018 a současně pro toto období
podat opět žádost o dotaci na účel obnovy hřiště.
Pro: 4 Proti: 1 (L. Šišpelová) Zdržel se: 0
8. Vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení sloužících ZŠ Dubné se společným
školským obvodem za rok 2016
Starostka předložila zastupitelstvu Vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení sloužících
ZŠ Dubné se společným školským obvodem za rok 2016 na provoz školských zařízení
(družina a jídelna) ve výši 69.043,- Kč, tj. 2.495,52 Kč na 1 žáka , v tomto období
navštěvovalo ZŠ Dubné 28 dětí (od 1.9.2016 – 27) dětí.
Usnesení č. 34/06/2017
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí, schvaluje vyúčtování a pověřuje starostku
úhradou vyúčtované částky.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Žádost o finanční dar na akci Dubenský běh

Starostka předložila zastupitelstvu žádost o dar za účelem finanční podpory akce
Dubenský běh pro dobrou věc. Cílem této benefiční akce „Dubenský běh pro dobrou věc“,
která proběhla 7. 5. 2016 v obci Dubné, bylo spojit sportovní zážitek a skvělou zábavu pro
celou rodinu s charitou rodině těžce postiženého dítěte. Výtěžek bude věnován rodině A.
Hrdého, 3,5letého chlapce, který trpí těžkou svalovou distrofií, příspěvky se sbírají do 30. 5.
2017. Akce se koná pod záštitou Nadačního fondu MŠ a ZŠ Dubné a Obce Dubné.
Usnesení č. 35/06/2017:
Zastupitelstvo schvaluje na tento účel finanční dar ve výši 3.000,- Kč nad rámec
schváleného rozpočtu a pověřuje starostkou administrací a provedením platby tohoto
daru.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Žádost o finanční dar na bezplatnou Linku bezpečí

Starostka předložila zastupitelstvu žádost o finanční dar společnosti Linka bezpečí, z.s. , a
to podporu na provoz Linky bezpečí ve výši 3.000,-Kč. Zastupitelstvo vedlo o žádosti
rozpravu.
Usnesení č. 36/06/2017:
Zastupitelstvo neschvaluje na tento účel finanční dar ve výši 3.000,- Kč nad rámec
schváleného rozpočtu.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Informace o ukončení nájemního vztahu se ZD Skalka – návrh na přehodnocení
výpovědi, dodatek ke stávající nájemní smlouvě se zvýšením nájmu za půdu
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem ZD Skalka o přehodnocení podané výpovědi
z nájmu pozemků na základě navrženého dodatku na zvýšení nájmu (pachtu) za ha družstvem

obhospodařovaných pozemků na 2.000 nebo 3.000,-Kč/ha dle doby výpovědní lhůty.
Zastupitelstvo informaci přijalo.
12. Informace o sporu s firmou Z. Kubata, Vrábče 8, IČO: 12915823 o vyfakturovaném
objemu odvezeného bioodpadu z úložišť obce v roce 2016 a úhradě sporné faktury č.292
ze dne 16.11.2016

Starostka informovala zastupitelstvo o sporu vedeném mezi obcí a firmou Z. Kubata,
Vrábče, IČO: 12915823 o vyfakturovaném objemu odvezeného bioodpadu z úložišť
obce v roce 2016 a úhradě sporné faktury č.292 ze dne 16.11.2016. Celá záležitost je
řešena právníkem obce Mgr. Davidem Pohořalem, advokátem, jelikož Obec Čakov
nesouhlasí se způsobem vývozu a ani s fakturovaným množstvím (bylo těžkou
technikou zničeno ohrazení úložišť, pozemek byl zcela bez předchozího upozornění
rozježděn a došlo z důvodu neujetí ani těžké techniky na pozemku k vyvezení pouze
poloviny množství na úložišti v Čakově, větví vůbec žádných). Firmě bylo několikrát
zasláno nesouhlasné vyjádření a konstruktivní návrh k celému řešení situace, kde bylo
uvedeno reálné množství a obcí akceptovatelná cena za provedenou službu. Tento
návrh pan Kubata zatím odmítá. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
13. Informace o poskytnutí Investiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje za účelem
zajištění projektu „Čakov – Pořízení DA“ a smlouva o poskytnutí dotace
Starostka informovala zastupitele, o schválení poskytnutí dotace z DP Investiční dotace pro
JSDH obcí Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Čakov – Pořízení DA“
zastupitelstvem Jihočeského kraje, a to v maximálně ve výši 300.000,-Kč při celkových
nákladech projektu 900.000,-Kč. Dále seznámila zastupitelstvo s podmínkami smlouvy o
poskytnutí dotace.
Usnesení č. 37/06/2017:
Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o dotaci z DP Investiční dotace pro JSDH obcí
Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Čakov – Pořízení DA“ a pověřilo
starostku jejím podpisem.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1
14. Diskuse a různé:
Dětský den
Příští předpokládaný termín zasedání zastupitelstva bude 5. 6. 2017 od 19:00 hod.

Konec:

22:40

Zapisovatel:

Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Daniel Peterka

Ing. Ladislav Prener

Ing. Milan Vlk

