Zápis č. 6/19 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 13.5.2019
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Jana Jabůrková, Ing. Ladislav Prener, Ing.
Libor Kukla, Ing. Michaela Bébrová,
Omluven:
Bc. Jan Dušák
Hosté:
Začátek:

p. Voves.
18:30 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 6
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Ing. Milan Vlk a ověřovateli zápisu bude a Ing. Ladislav Prener, Ing. Libor Kukla.
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:
• Projekt výstavby ČOV a kanalizace Čakov – další informace ke stavu projektu, rozhodnutí o
dalším postupu
• Projekt vytvoření a schválení obecních symbolů – znaku a vlajky – informace o stavu,
rozhodnutí o konečném kompromisním návrhu ke schválení podvýborem pro heraldiku
• Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Čakovské prkno – přehlídka amatérského
divadla – 6.ročník“
• Informace o vyúčtování elektrické energie za obec Čakov
• Informace o realizovaných rozpočtových opatřeních leden – duben 2019
• Projekt změny obecních webových stránek
• Diskuze a různé
- diskuze o rozsahu projektů další etapy oprav MŠ Čakov, úpravy návsi v Čakově a Čakovci
- kulturní akce 2019, dětský den, Čakovská pouť, Čakovské prkno
Doplnění programu:
• Návrh aktualizace OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 4/2003, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních území integrovaných osad
• Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Obnova hrazení sportovního hřiště tzv. ve
Vrších v Čakově“
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Projekt výstavby ČOV a kanalizace Čakov – další informace ke stavu projektu, rozhodnutí o
dalším postupu
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na zvýšení očekávané hodnoty do dalšího kola výběrového
řízení na dodavatele stavby k projektu kanalizace a ČOV Čakova návrh možného financování
projektu dotací z MZE, Jihočeského kraje a dlouhodobým investičním úvěrem, dále model
odhadovaného výhledu cash flow obce do roku 2032, vyplývající z rozboru rozpočtu a výsledků
hospodaření obce. Zastupitelstvo vedlo o této variantě rozpravu.
Usnesení č. 42/06/2019
Zastupitelstvo vedlo o návrhu starostky na uspořádání dalšího kola výběrového řízení na stavbu
kanalizace a ČOV Čakov se zvýšením očekávané hodnoty akce na výši 29,040 mil. Kč dlouhou rozpravu,
tato hodnota bude stanovena jako hraniční, nabídky přesahující tuto hodnotu budou z výběrového

řízení vyřazeny. Zastupitelstvo rozhodlo o odložení rozhodnutí na mimořádné zasedání zastupitelstva
z důvodu nepřítomnosti jednoho ze zastupitelů (byl z pracovních důvodů omluven) a kvůli předložení
případné další možné varianty financování akce.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

5. Projekt vytvoření a schválení obecních symbolů – znaku a vlajky – informace o stavu,
rozhodnutí o konečném kompromisním návrhu ke schválení podvýborem pro heraldiku
Starostka informovala zastupitelstvo o aktuálním stavu projektu vytvoření a schválení obecních
symbolů – znaku a vlajky, se zamítnutím druhého návrhu vlajky, s vedenými dalšími jednáními
s podvýborem pro heraldiku a dále s konečným novým kompromisním návrhem znaku a vlajky obce
Čakov.
Usnesení č. 43/06/2019
Zastupitelstvo si návrh prohlédlo a schvaluje tuto poslední variantu znaku a vlajky,
vypracovanou Zdeňkem Kubíkem z firmy Alerion ze dne 25.4.2019, konzultovanou
s odbornými poradci a s členy podvýboru pro heraldiku (schvalovaná podoba je přílohou
zápisu). Pověřuje starostku zasláním žádosti o schválení této varianty podvýboru pro heraldiku
Poslanecké sněmovny ČR a o jejím doporučení VVKMT předsedovi PS ČR, aby mohly být
obecní symboly obci Čakov uděleny.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Čakovské prkno – přehlídka amatérského
divadla – 6.ročník“
Starostka informovala zastupitele o poskytnutí dotace ve výši 28.000,-Kč (celkové uznatelní náklady
projektu 35.000,-Kč) na realizaci projektu „Čakovské prkno – přehlídka amatérského divadla –
6.ročník“ a předložila zastupitelstvu návrh smlouvy SDO/OEZI/1269/2019 č. 428-02-22/19
s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Čakovské prkno – přehlídka
amatérského divadla –6.ročník“.
Usnesení č. 44/06/2019
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh smlouvy SDO/OEZI/1269/2019 č. 428-02-22/19
s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Čakovské prkno – přehlídka
amatérského divadla – 6.ročník“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Informace o vyúčtování elektrické energie za obec Čakov
Starostka informovala zastupitele o provedeném vyúčtování el. energie od firmy E.ON za odběrná
místa v Čakově. 16.1.2018 – 14.1.2019. Spotřeba elektrické energie se za tato odběrná místa mírně
snížila z 16,078 MWh na 15,736 tj. snížení o 0,342MWh. Obec Čakov za tato odměrná místa
zaplatila celkem 46.055,- Kč, (46.246.,- Kč v předchozím období) což je o 191 Kč méně než
v loňském v loňském období. Snížení bylo způsobeno především ukončením nájmu v budově
bývalého obchodu a také využitím opravené budovy fary jako volební místnosti , a tím snížením
nákladů na elektřinu na odběrném místě v budově bývalé knihovny čp. 10 v Čakově. Zastupitelstvo
bere informaci na vědomí.
7. Informace o realizovaných rozpočtových opatřeních leden – duben 2019
Starostka seznámila zastupitele se starostkou schválenými a provedenými rozpočtovými opatřeními
č.1 a č.2. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

8. Projekt změny obecních webových stránek
Starostka předložila zastupitelstvu nabídku firmy WPartner, s.r.o. na redesign a nové moduly do
www stránek obce. Zastupitelstvo vedlo o nabídce rozpravu.
Usnesení č.45/06/2019
Zastupitelstvo schvaluje provedení redesignu a změny www stránek obce v rozsahu předložené
cenové nabídky od firmy W Partner, s.r.o. a pověřuje starostku realizací projektu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Návrh aktualizace OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 4/2003, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních území integrovaných osad
Zastupitelstvo projednalo návrh Ing. L. Prenera změnu zastaralé vyhlášky č. 4/2003 a to především s
ohledem na současný stav skutečně tříděných složek komunálního odpadu a umístněním sběrných
míst. Dále bylo navrženo a vedena rozprava k uzavření smlouvy umožňující odkládat některé druhy
odpadů (stavební suť v malém množství, velkoobjemové odpady, elektro, pneumatiky, nebezpečné a
jiné odpady specifikované smlouvou) na některý ze sběrných dvorů, v dosahu obce Čakov,
provozovaných firmou zabývající se odstraňováním odpadů (např. FCC – Švábův Hrádek, Dolní
ulice nebo Rumpold – Pekárenská ulice) a výše uvedené řešit novou vyhláškou, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních území integrovaných osad.
K projednávanému bodu byla jako vzor předložena vyhláška č. 1/2015 obce Dubné, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
dále smlouva mezi FCC České Budějovice a Obcí Kvítkovice včetně ceníku k ukládání odpadů do
sběrného dvora.
Usnesení č. 46/06/2019
Zastupitelstvo schvaluje provedení aktualizace obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních území
integrovaných osad a ukládá starostce v termínu do 31.10. 2019 přípravu smlouvy k odkládání
určených odpadů do sběrného dvora dle výše projednaného návrhu a následné předložení ke
společnému schválení s aktualizovanou vyhláškou, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních území integrovaných osad.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Obnova hrazení sportovního hřiště tzv. ve
Vrších v Čakově“
Starostka informovala zastupitele o poskytnutí dotace ve výši 86.000,-Kč (celkové uznatelné náklady
projektu 108.075,-Kč) na realizaci projektu „Obnova hrazení sportovního hřiště tzv. ve Vrších v
Čakově“ a předložila zastupitelstvu návrh smlouvy SDO/OEZI/1588/2019 č. 416-03-122/19 s
Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Obnova hrazení sportovního hřiště tzv.
ve Vrších v Čakově“.
Usnesení č. 47/06/2019
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh smlouvy SDO/OEZI/1588/2019 č. 416-03-122/19
s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Obnova hrazení sportovního
hřiště tzv. ve Vrších v Čakově“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro : 6 Proti :0 Zdržel se : 0

5. Diskuze a různé
- diskuze o rozsahu projektů další etapy oprav MŠ Čakov, úpravy návsi v Čakově a Čakovci
- kulturní akce 2019, dětský den, Čakovská pouť, Čakovské prkno
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 3.6.2019 nebo 17.6.2019
od 18:30 hod. Na základě žádosti zastupitelů bude svolán mimořádný termín jednání zastupitelstva
ohledně projektu ČOV a kanalizace Čakov.

Konec:
Zapisovatel:
Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

22:30 hod.
Ing. Milan Vlk
Ing. Lenka Šišpelová
Ing. Libor Kukla
Ing. Ladislav Prener

