Zápis č. 7/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 9.6.2016
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

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

Omluven:

Michal Ivana

Hosté:
Začátek:

p Tušl
19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
6zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Projednání závěrečného účtu obce včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok
2015
 Kontrola hospodaření MŠ Čakov a schválení účetní závěrky MŠ
 Výběr zhotovitele na další etapu rekonstrukce fary – 2. Etapa sanace, chemická
injektáž
 Projednání cenových nabídek na opravu fasády na klubovně a knihovně v Čakovci
 Projednání dopisu advokátky Mgr. Terezy Daňkové v zastoupení pana Jaroslava
Hojdánka ohledně znehodnocení pozemků
 Smlouva o poskytnutí dotace z programu Podpora kultury Jihočeského kraje na
kulturní akci Čakovské prkno
 Smlouva o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy venkova Jihočeského kraje
na projekt „Rekonstrukce budovy bývalé fary na víceúčelový objekt – etapa III“
 Diskuse a různé – Dětský olympijský den
- Čakovská pouť
Změny a doplnění do programu:
 Projednání a schválení účetní závěrky obce
 Projednání cenových nabídek na opravu fasády na klubovně a knihovně v Čakovci –
odloženo na příští zasedání zastupitelstva
Pro: 6 Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projednání závěrečného účtu obce včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok
2015
Starostka seznámila zastupitelstvo se Závěrečným účtem obce a zprávou o výsledku
hospodaření obce za rok 2015. 25.5.2016 do 8.6.2016. K uvedenému dokumentu nebyly
zaznamenány žádné připomínky. Starostka seznámila zastupitele s úplným zněním
závěrečného účtu obce za rok 2015 a se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015. Hospodaření obce skončilo za rok 2015 přebytkem ve výši 1.342,831,-Kč. Obec
hospodařila s příjmy ve výši 4.593.783,-Kč (z toho 3.393.263,-Kč byly příjmy daňové a
721.186 příjmy z dotací od krajů, SR a EU, 479.335,- příjmy nedaňové), výdaje obce byly ve
výši 3.250.952 (z toho 2.717.695 běžné výdaje a 533.257,- výdaje investiční tzv. kapitálové).
Ve zprávě o přezkoumání bylo konstatováno, že byly zjištěny pouze méně závažné chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst.3 písm.c) zákona
č.420/2004 Sb., a to jeden: Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením
v souladu se zákonem. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Usnesení č. 46/07/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, a to „bez výhrad“. Při

přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Byly zjištěny pouze chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) §10 odst. 3 zákona č.
420/2004Sb. Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny pouze méně závažné chyby a
nedostatky, a byly dle zákona napraveny tímto novým usnesením při schválení závěrečného
účtu za rok 2015. Jednalo se o : Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením
v souladu se zákonem. Tento nedostatek byl napraven tímto usnesením v termínu do
30.6.2016.
Napravením tohoto nedostatku v zápise ze zasedání zastupitelstva pověřuje zastupitelstvo
starostku.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Projednání a schválení účetní závěrky obce
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání účetní závěrku za rok 2015 sestavenou ke dni
31.12.2015, která se skládá z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,
inventarizační zpráva, zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015.
Usnesení č. 47/07/2016
Zastupitelstvo schvaluje tuto účetní závěrku a protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015
je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Kontrola hospodaření MŠ Čakov a schválení účetní závěrky MŠ
a) Předseda finanční komise předložil zastupitelstvu zjištění kontrolní skupiny z provedené
kontroly a rozboru hospodaření příspěvkové organizace MŠ Čakov za rok 2015. Kontrola byla
provedena dle předložených podkladů od MŠ Čakov v objemu finančních prostředků na straně
příjmů1.447.131,40 Kč a na straně výdajů 1.447.131,40 Kč. Zjištění a doporučení finančního
výboru:
1) hospodaření MŠ Čakov skončilo v roce 2015 s nulovým zůstatkem
2) dle rozboru jednotlivých výdajových položek bylo hospodaření MŠ účelné a v
rámci možností i hospodárné.
3) kontrolní skupina předloží prostřednictvím finančního výboru kontrolní zjištění a
doporučení tohoto protokolu ke schválení zastupitelstvu obce Čakov.
Usnesení č. 48/07/2016
Zastupitelstvo se zprávou finančního výboru souhlasí.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
b) Projednání a schválení Závěrečné zprávy a účetní závěrky MŠ Čakov za rok 2015
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání účetní závěrku za rok 2015 sestavenou ke dni
31.12.2015, která se skládá z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, protokol o
výsledku provedené kontroly za rok 2015.
Usnesení č. 49/07/2016
Zastupitelstvo schvaluje tuto účetní závěrku a protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015
je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Výběr zhotovitele na další etapu rekonstrukce fary – 2. Etapa sanace, chemická injektáž
Starostka seznámila zastupitelstvo s předloženými nabídkami na stavební práce související
akcí „Rekonstrukce bývalé fary čp. 20 na víceúčelový objekt – III etapa“. Akce bude
realizována na základě finanční podpory z POV Jihočeského kraje. Osloveny byly následující
firmy Spilka a Říha s.r.o. , František Toman, Vidox s.r.o. Zastupitelstvu v roli hodnotící
komise byly ve stanoveném termínu předloženy nabídky následujících firem:
1. Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav, IČO: 45021309, nabídková
cena 302.246,-Kč včetně DPH, záruka 42 měsíců – nesplňuje zadání trvání minimální
záruky, ostatní kritéria splňuje.
2. František Toman, J. Dobrovského 9, České Budějovice, IČO: 10267069 - nabídková cena
262.919,- Kč včetně DPH, záruka 84 měsíců, ostatní kritéria splňuje.
3. Firma Vidox, U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, 25160168, nabídku do lhůty
z kapacitních důvodů nedodala a výběrového řízení se nezúčastní

Usnesení č. 50/07/2016
Zastupitelstvo provedlo výběr zhotovitele v roli hodnotící komise na akci „Rekonstrukce
bývalé fary na víceúčelový objekt – III etapa“ a dle podmínek a stanovených kritérií
vybralo k realizaci akce firmu František Toman, J. Dobrovského 9, České Budějovice,
IČO: 10267069 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo navržené zhotovitelem.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Projednání dopisu advokátky Mgr. Terezy Daňkové v zastoupení pana Jaroslava
Hojdánka ohledně znehodnocení pozemků.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností a stanoviskem a návrhy na řešení pana Jaroslava
Hojdánka, doručeným obci Čakov prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Terezy Daňkové,
týkající se změny využití pozemku KN p.č. 1317/2 – ostatní plocha, jehož je vlastníkem,
určené novým územním plánem, který nabyl účinosti dne 12.7.2014. O celé záležitosti byla
vedena rozprava.
Usnesení č. 51/07/2016:
Zastupitelstvo dopis paní Mgr. Daňkové v zastoupení pana Hojdánka projednalo a
pověřilo starostku prověřením všech uváděných skutečností právním zástupcem obce a
vyžádání na základě zjištěných skutečností jeho stanoviska k možným řešením. Obec
Čakov také pověřila starostku obce prostřednictvím právního zástupce obce zajištěním
odpovědi druhé straně, kde budou informováni o tom, že byla záležitost projednána a o
vůli zastupitelstva řešit celý problém smírnou cestou za podmínek pro všechny strany
přijatelných.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Smlouva o poskytnutí dotace z programu Podpora kultury Jihočeského kraje na
kulturní akci Čakovské prkno
Starostka seznámila zastupitelstvo se zněním smlouvy o poskytnutí dotace
SDO/OEZ/1433/2016 z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpory kultury, 1. Výzva
pro rok 2016, opatření č. II – Podpora přehlídek a soutěží, na projekt „Čakovské prkno –
přehlídka amatérského divadla – 3. Ročník“ Celkové náklady projektu jsou 15.839,- dotace
12.000,-Kč, vlastní podíl min. 3.839,-Kč.
Usnesení č. 52/07/2016:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZ/1433/2016 z Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpory kultury, 1. Výzva pro rok 2016, opatření č. II –
Podpora přehlídek a soutěží, na projekt „Čakovské prkno – přehlídka amatérského
divadla – 3. Ročník“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Smlouva o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy venkova Jihočeského kraje na
projekt „Rekonstrukce budovy bývalé fary na víceúčelový objekt – etapa III“
Starostka seznámila zastupitelstvo se zněním smlouvy o poskytnutí dotace
SDO/OREG/433/16/2016 z Dotačního programu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje na projekt „Rekonstrukce budovy bývalé fary na víceúčelový
objekt – etapa III“. Celkové náklady projektu jsou 320.000,-Kč, dotace 192.000,- Kč, vlastní
podíl min. 40%.
Usnesení č. 53/07/2016:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OREG/433/16/2016
z Dotačního programu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje na projekt „Rekonstrukce budovy bývalé fary na víceúčelový objekt –
etapa III“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Diskuze, různé
Rozdělení úkolů pro Dětský olympijský den.
Rozprava o trase cyklostezky směr Dubné.

Možný další termín příštího zastupitelstva 30.6.2016

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Ladislav Prener

Daniel Peterka

Petr Jílek

Jan Dušák

