
Zápis č. 6/22 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 6.6.2022 
 
Místo konání:   OÚ Čakov, Čakov č.p. 20 
 
Přítomní zastupitelé:   Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Ing. Milan Vlk, Jana 

Jabůrková, Ing. Libor Kukla, Bc. Jan Dušák  
 
Omluven:                           
   
Hosté:              
Začátek:            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 Ing. L. Šišpelová a 
ověřovateli zápisu budou Ing. Ladislav Prener a Jana Jabůrková 

 
2. Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulého zastupitelstva. Zastupitelstvo bere 

informaci na vědomí. 
 

3.  Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání zastupitelstva: 
1)  Kontrola hospodaření MŠ Čakov za rok 2021, schválení účetní závěrky MŠ Čakov  
2)  Prostor pro kontejnery – podmínky výzvy pro výběrové řízení, informace ohledně dotace POV  
3)  Výběrové řízení na stavbu chodníku v Čakovci – schválení podmínek a termínů výzvy  
4)  Projekt výměny dosluhujících prvků na dětském hřišti v Čakově a v Čakovci  
5)  Informace o provedených rozpočtových opatřeních v pravomoci starostky  
6)  Informace k organizaci akce dětský den pod názvem „Dobrodružství v pohádkovém lese“  
7)  Diskuze a různé  
Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Doplnění do programu: 
1. Žádost Linky bezpečí, z.s. o příspěvek na činnost na rok 2022 – zařazeno jako bod č.10 
Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

        4.  Kontrola hospodaření MŠ Čakov za rok 2021, schválení účetní závěrky MŠ Čakov 
a) Kontrola hospodaření MŠ Čakov 
Předsedkyně finanční komise předložila zastupitelstvu zjištění kontrolní skupiny z provedené kontroly a 
rozboru hospodaření příspěvkové organizace MŠ Čakov za rok 2021. Kontrola byla provedena dne 
25.5.2022 dle předložených podkladů od MŠ Čakov v objemu finančních prostředků na straně výnosů 
2.391.904,11 Kč a na straně nákladů 2.390.336,41 Kč. Zjištění a doporučení finančního výboru:  

1) hospodaření MŠ Čakov skončilo v roce 2021 s hospodářským výsledkem ve výši 1.567,70 Kč, 
kontrolní skupina doporučuje zastupitelstvu schválení výsledku hospodaření a schválení jeho převodu do 
rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 

2) dle rozboru jednotlivých výdajových položek bylo hospodaření MŠ účelné a v rámci možností i 
hospodárné.  

3) kontrolní skupina předložila prostřednictvím finančního výboru kontrolní zjištění s formulací „bez 
výhrad“ a doporučení tohoto protokolu ke schválení zastupitelstvu obce Čakov. 
 
Usnesení č. 039/06/2022: 
Zastupitelstvo se zprávou a doporučeními  finančního výboru souhlasí, schvaluje hospodaření MŠ Čakov 
s formulací „bez výhrad“ a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021. Dále schvaluje jeho převod do 
rezervního fondu, tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Tímto převodem pověřuje 
zastupitelstvo účetní MŠ. 
Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0 
  
 



b) Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Čakov za rok 2021 
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání  účetní závěrku MŠ Čakov za rok 2021, sestavenou ke dni 
31.12.2021, která se skládá z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, protokol o výsledku  
provedené kontroly za rok 2021. 
 
Usnesení č. 040/06/2022 
Zastupitelstvo schvaluje tuto účetní závěrku za rok 2021 a protokol o schválení účetní závěrky za rok 2021 
je přílohou tohoto zápisu.  
Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

5.  Prostor pro kontejnery – podmínky výzvy pro výběrové řízení, informace ohledně dotace POV  
      Starostka předložila zastupitelstvu znění a navrhované podmínky výzvy pro výběr dodavatele na realizaci 

terénních a stavebních prací na projekt „Zpevněná plocha pro odpadové nádoby a kontejnery pro další 
odpadové hospodářství v Čakovci. Dále upravený soupis prací  a rozpočet dle usnesení z jednání 
zastupitelstva obce z 9.5.2022. Dále informovala zastupitelstvo o příslibu dotace z POV Jihočeského kraje 
na tento projekt ve výši 266.000,-Kč. 
 
Usnesení č. 041/06/2022: 
Zastupitelstvo schvaluje znění a navrhované podmínky předložené výzvy s očekávanou cenou akce ve 
výši 550.000,-Kč. Dále pověřilo starostku oslovením třech firem  (Precis Building, s.e., JSTAV CB s.r.o., 
Stavební práce Válek s.r.o.) k podání nabídek na výběr dodavatele stavby. Zastupitelstvo rozhodlo, že  
hodnotící komisí a komisí pro otvírání obálek budou přítomní členové příštího zastupitelstva obce  dne 
27.6.2022, kteří se k otevření a hodnocení nabídek sejdou  v 18:30 hodin. 
Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 1 

 
6.  Výběrové řízení na stavbu chodníku v Čakovci – schválení podmínek a termínů výzvy 

Starostka předložila zastupitelstvu znění a navrhované podmínky zadávací dokumentace na výběr 
dodavatele na projekt Výstavba chodníku kolem silnice III/14319 v obci Čakovec včetně veřejného osvětlení. 
Zastupitelé vedli nad navrhovanými podmínkami rozpravu a dále nad termíny rozetapizování akce. 

 
Usnesení č. 042/06/2022 
Zastupitelstvo rozhodlo o následujícím doplnění podmínek výzvy. 
a) vyhrazení práva nerealizace akce, nebude-li poskytnuta dotace ze SFDI ukotvením do smlouvy o dílo 

a podmínkou také v zadávací dokumentaci 
b) stavba bude dokončena do 30.6.2023, zahájení prací bude nejpozději do 30 dnů od obdržení 

rozhodnutí o dotaci 
c) záruka na dílo 60 měsíců. 
Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
7.  Projekt výměny dosluhujících prvků na dětském hřišti v Čakově a v Čakovci 

Starostka předložila zastupitelstvu cenové návrhy na realizaci výměny dožilých herních prvků v Čakovci a 
v Čakově. Dále informovala zastupitelstvo o podané a zpracovávané žádosti o dotaci na herní prvek 
v Čakovci  z dotačního programu PRV administrované MAS Blanský les. Zastupitelstvo vedlo o cenových 
nabídkách a návrzích rozpravu. 
 
Usnesení č. 043/06/2022 
Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že projekt bude realizován pouze na výměnu herního prvku v Čakovci, 
zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení rozpočtu na tento prvek na 95.000,- Kč včetně DPH. 
Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

8.  Informace o provedených rozpočtových opatřeních v pravomoci starostky 
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.1 a č.2, která byla schválena v pravomoci 
starostky obce. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 
 
 

 



 9. Informace k organizaci akce dětský den pod názvem „Dobrodružství v pohádkovém lese“ 
 Starostka předložila zastupitelstvu informace k organizaci akce dětský den pod názvem „Dobrodružství 

v pohádkovém lese“. Dále požádala zastupitelstvo o pomoc při zajištění některých nutných činností. 
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a někteří členové se připojili k ostatním dobrovolníkům na  
zajištění požadovaných činností. 

 
        10. Žádost Linky bezpečí, s.z. o příspěvek na činnost na rok 2022 – zařazeno jako bod č.10 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost společnosti Linka bezpečí  z.s. o poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 3.000,-Kč na činnost v roce 2022. Zastupitelstvo vedlo o žádosti rozpravu. 

 
Usnesení č. 044/06/2022 
Zastupitelstvo zamítlo poskytnutí požadovaného příspěvku na rok 2022. 
Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0 
           

11. Diskuze a různé 
   

  
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 27.6. 2022 od 19:00 hod. Termín je předběžný, 
o platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 

 
 
 

   
 Konec:      22:30 hod. 
 
 

     Zapisovatel:       Ing. Lenka Šišpelová                          Ověřovatelé:   Ing. Ladislav Prener 
 
                                           

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                                     Jana Jabůrková 


