
Zápis č. 7/19 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 27.5.2019-mimořádné 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Jana Jabůrková, Ing. Ladislav Prener, Ing. 

Libor Kukla, Ing. Michaela Bébrová, Bc. Jan Dušák  

Omluven:  

   

Hosté:   p. Voves.  

Začátek:  20:30 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 

Ing. Lenka Šišpelová a ověřovateli zápisu bude a Bc. Jan Dušák, Ing. Milan Vlk. 

 

 

2. Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu mimořádného  jednání 

zastupitelstva: 

 

• Projekt výstavby ČOV a kanalizace Čakov – další informace ke stavu projektu, rozhodnutí o 

dalším postupu 

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Doplnění do programu: 

• Informace o změně termínu dětského dne 

 

3. Projekt výstavby ČOV a kanalizace Čakov – další informace ke stavu projektu, rozhodnutí o 

dalším postupu 

Starostka znovu předložila zastupitelstvu návrh na zvýšení očekávané hodnoty ceny stavby 

kanalizace a ČOV Čakov do dalšího kola výběrového řízení na dodavatele stavby a dále další návrh 

možného financování projektu dotací z MZE, Jihočeského kraje a dlouhodobým investičním 

úvěrem, který počítal i s možností rezervy na případné vzniklé vícenáklady stavby ve výši 3 mil. 

Kč, dále nový model odhadovaného výhledu cash flow obce do roku 2039, vyplývající z rozboru 

rozpočtu a výsledků hospodaření obce a z indikativní nabídky na dlouhodobý investiční úvěr z KB. 

Zastupitelstvo vedlo o další variantě rozpravu. Základní parametry tohoto návrhu jsou následující: 

Očekávaná hodnota zakázky 24 mil. Kč bez DPH - 29,040 mil.Kč s DPH, uznatelné náklady dotace 

dle pravidel MZE (80.000,-Kč/připojeného obyvatele s TP) je 17,7 mil. Kč s DPH, předpokládané 

poskytnuté dotace 70% dotace MZE – 12,390 mil. Kč, dotace Jihočeský kraj 10%  1,77 mil.Kč, 

vlastní podíl obce celkem (podíl z dotace + neuznatelné náklady) 14,880 mil. Kč. Dofinancování 

vlastního podílu včetně případných vícenákladů a nákladů na AD+TDI a projekt přípojek bude 

provedeno z dlouhodobého investičního úvěru ve výši 16 mil. Kč se splatností 20 let a fixovanou 

úrokovou sazbou na 15 let. 

 

Usnesení č. 48/07/2019 
Zastupitelstvo schvaluje návrh starostky na uspořádání dalšího kola výběrového řízení na stavbu 

kanalizace a ČOV Čakov se zvýšením očekávané hodnoty akce na částku 29,040 mil. Kč včetně DPH, 

tato hodnota bude stanovena jako hraniční, nabídky přesahující tuto hodnotu budou z výběrového 

řízení vyřazeny. 

Pro :  2 (Lenka Šišpelová, Milan Vlk)  

Proti : 5 (Ladislav Prener, Michaela Bébrová, Libor Kukla, Jana Jabůrková, Jan Dušák)   

Zdržel se : 0 

   

   

 



  Usnesení č. 49/07/2019 

Zastupitelstvo se dále rozhodlo hlasovat o návrhu pana L. Kukly a pana J. Dušáka na 

uspořádání dalšího kola výběrového řízení na stavbu kanalizace a ČOV Čakov se zvýšením očekávané 

hodnoty akce na nižší částku než v návrhu starostky, a to na částku 25,410 mil. Kč včetně DPH. Na 

základě rozhodnutí o provedení dalšího kola výběrového řízení zastupitelstvo pověřuje starostku 

provedením kroků k prodloužení termínu předložení výsledků z výběrového řízení a uzavřené SOD na 

ministerstvo zemědělství a vedením jednání o možnostech získání dalších finančních prostředků, např. 

na návrh starostky jednáním o bezúročné půjčce na dofinancování vlastního podílu obce s Jihočeským 

vodárenským  svazem. V případě jednání s JVS zastupitelstvo uděluje pravomoc starostce k podání 

žádosti o tuto půjčku max. do výše 10 mil. Kč. 

     Pro :  7  Proti : 0  Zdržel se: 0 

  

4. Informace o změně termínu dětského dne. 

Dále starostka informovala zastupitele o posunu termínu dětského dne z původního 8.6.2019 na sobotu 

15.6.2019. Dětský den pod názvem Lovci mamutů se bude konat na hřišti ve Vrší od 14:00 hodin. 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

    

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 17.6.2019 od 18:30 hod. 

 

  

      Konec:   22:45 hod. 

 

  Zapisovatel: Ing. Lenka Šišpelová 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

  Ověřovatelé:       Ing. Milan Vlk 

                                           

Bc. Jan Dušák 

 

 


