
Zápis č. 8/22 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 22.8.2022 
 
Místo konání:   OÚ Čakov, Čakov č.p. 20 
 
Přítomní zastupitelé:   Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Milan Vlk, 

          Bc. Jan Dušák, Ing. Michaela Bébrová, Ing. Libor Kukla, Jana Jabůrková 
 
Omluven:                     
   
Hosté:                            p. Valenta, p. Voves 
            
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. Lenka Šišpelová a 
ověřovateli zápisu bude Ing. Milan Vlk a Bc. Jan Dušák. 
 

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.  Žádost o pronájem obecní nemovitosti č.p. 50 nebo její části – druhý zájemce  
2.  Projekt chodníku v Čakovci – informace o podané žádosti ze SFDI, informace k výběrovému řízení,    
      rozhodnutí o dalším osudu projektu  
3.  Projekt zpevněné plochy na odpadové nádoby a kontejnery v Čakovci – informace o realizaci  
      záměru  
4.  Schválení návrhu Plánu financování a obnovy kanalizace a ČOV Čakov  
5.  Organizace a program akce „Čakovské prkno“, která se bude konat dne 2. – 4.9.2022  
6.  Diskuze a různé  
Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

Doplnění do programu: 
7.  Informace o přidělení dotace z dotačních programů MZE na obnovu drobné sakrální architektury na 
projekt opravy hřbitovní zdi včetně stupních vrat a branek – zařazeno jako bod 9 
8. Informace o jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR, konané ve 
dnech 23. – 24.9.2022 – zařazeno jako bod 10. 
9. Informace o dotačním programu Jihočeského kraje s názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“ – 
zařazeno jako bod 11 

              Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
        4.  Žádost o pronájem obecní nemovitosti č.p. 50 nebo její části – druhý zájemce  

Druhý žadatel o pronájem prostor v budově bývalého obchodu č.p.50 v Čakově představil 
zastupitelstvu obce konkrétněji svůj záměr a upřesnil požadované podmínky pronájmu. Zastupitelstvo 
vzalo předané informace na vědomí a vedlo o pronájmu rozpravu. Dále starostka sdělila zastupitelstvu, 
že dle telefonického rozhovoru nemá již první z žadatelů o pronájem zájem. 
 
Usnesení č. 050/08/2022 
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části objektu, a to polovinu přední části a zadní část se 
sociálním zařízením. Záměr pronájmu bude adresný na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
Zastupitelstvo se s žadatelem dohodlo, že veškeré úpravy v objektu, budou hrazeny žadatelem a 
následným nájemcem objektu. Zastupitelstvo pověřuje starostku dalšími kroky, souvisejícími 
s uskutečněním pronájmu. 
Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 



              
        5.   Projekt chodníku v Čakovci – informace o podané žádosti ze SFDI, informace k výběrovému řízení,    

rozhodnutí o dalším osudu projektu 
Starostka sdělila zastupitelstvu informace ohledně rozhodnutí SFDI o nevyhovění žádosti o poskytnutí  
dotace na projekt „Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec“. Důvodem neposkytnutí finančních 
prostředků je z písemné informace SFDI nedostatek disponibilních finančních prostředků v rozpočtu 
SFDI pro tento účel v roce 2022 a 2023. Dále bylo zastupitelstvo informováno o rozhodnutí MAS 
Blanský les Netolicko o úspěšném výběru žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova 
administrovaném SZIF, a to na 4ks světel nového veřejného osvětlení, které má vzniknout v trase 
nového chodníku v Čakovci a jeden prvek na dětské hřiště na náves do Čakovce v celkové hodnotě 
279.655,20 Kč. Zastupitelstvo bylo též informováno o pozdržení výběrového řízení na dodavatele 
stavby z důvodu nepříznivé informace o poskytnutí dotace. 
 
Usnesení č. 051/08/2022  
Zastupitelstvo vedlo o dalším osudu projektu rozpravu a rozhodlo o zastavení výběrového řízení na 
dodavatele stavby na akci „Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec“ do února 2023, pokud 
nebude nalezena jiná vhodná dotační příležitost. Dále rozhodlo taktéž s posečkáním realizace akce 
včetně případné výstavby 4ks nového veřejného osvětlení  do jara 2023,  do zadání výběrového 
řízení proběhne aktualizace rozpočtu na ceny roku 2023, aktualizace podmínek výběrového řízení a 
intenzivní hledání nových dotačních titulů na realizaci této akce, tak aby mohla být využita dotace na 
4ks veřejného osvětlení, jejíž termín ukončení realizace je do 31.12.2023 
Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0  

 
6.  Projekt zpevněné plochy na odpadové nádoby a kontejnery v Čakovci – informace o realizaci záměru 

Starostka předložila zastupitelstvu informace o drobných změnách v návrhu realizace akce „Zpevněné 
plochy na odpadové nádoby a kontejnery v Čakovci“ z důvodu přesnějšího umístění záměru v terénu 
přímo geodetem s ohledem na okolní prostředí a zajištění lepší obsluhovatelnosti kójí. Dále 
informovala o uzavření smlouvy o dílo a započetí prací v týdnu od 22.8.2022 
 
Usnesení č. 052/08/2022 
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a souhlasí s předloženým upraveným návrhem, 
zpracovaným geodetem Ing. Ondřejem Dohnalem. 
Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 1 (J. Dušák) 
 

7.  Schválení návrhu Plánu financování a obnovy kanalizace a ČOV Čakov 
Starostka seznámila zastupitele s Plánem financování obnovy kanalizace obce Čakov, zpracovaný Ing. 

Radkem Márou, který je povinným zákonným dokumentem pro provozování veřejné kanalizace a ČOV.  

 

Usnesení č. 053/08/2022 

Zastupitelstvo schvaluje předložený Plán financování obnovy kanalizace na období 2022 až 2031, 

zpracovaný Ing. R. Márou, odbornou osobou zaštiťující provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 

v obci Čakov.   

Pro: 6   Proti: 0    Zdržel se: 1 (L. Prener) 

8.  Organizace a program akce „Čakovské prkno“, která se bude konat dne 2. – 4.9.2022 
Starostka informovala zastupitele o podrobném programu kulturní akce Čakovské prkno – festival 
amatérského divadla, tance a hudby a navrhla rozdělení prací a úkolů spojených s realizací akce. 
Čakovské prkno proběhne v termínu od 2. – 4.9.2022. Podrobný program je již vyvěšen na stránkách 
obce, během následujících  dnů bude program a plakáty v tištěné podobě rozneseny do schránek a 
vylepeny na obvyklá plakátovací místa v našich i okolních obcích. 

       
Usnesení č. 054/08/2022 
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí, souhlasí s programem a navrženými úkoly a činnostmi pro 
zajištění této kulturní akce. 

     Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 



 

9.  Informace o přidělení dotace z dotačních programů MZE na obnovu drobné sakrální architektury na 
projekt opravy hřbitovní zdi včetně stupních vrat a branek 
Starostka informovala zastupitele o obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace z dotačního programu 

12966-Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků ve výši 299.600,-Kč na projekt „Oprava 

hřbitovní zdi, vrat a branek v obci Čakov. Akce musí být realizována do 29.9.2023 a celkovými 

uznatelnými náklady min. ve výši 428.000,-Kč.  Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.  

10.  Informace o jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR, konané ve 
dnech 23. – 24.9.2022 

        Starostka informovala zastupitelstvo obce, že pro volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR, 
konané ve dnech 23. – 24.9.2022 v zákonných termínech byl stanoven minimální počet členů okrskové 
volební komise ve výši 6 (5+1 zapisovatel) a jmenován zapisovatel okrskové volební komise. 
Zapisovatelem okrskové volební komise byla jmenována Veronika Tesařová, bytem Čakov 80, 37384 
Dubné, dále bude v zákonném termínu nejpozději do 2.9.2022 svoláno první zasedání okrskové volební 
komise. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 
11.   Informace o dotačním programu Jihočeského kraje s názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 
         Starostka seznámila zastupitele s dotačním programem, schváleným Jihočeským krajem na podporu 

nízkopříjmových skupin obyvatel Jihočeského kraje - seniorů, rodin s malými dětmi apod. Podrobnosti 
k dotačnímu programu jsou na internetových stránkách www.myvtomjihočechynenecháme.cz, 
podrobnosti k dotačnímu programu, který počítá s administrací a správou žádostí právě přes obce, jsou 
k nalezení na https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene. 
 

Usnesení č. 055/08/2022 

Zastupitelstvo vedlo nad informacemi rozpravu a schválilo zapojení obce do programu Jihočeského 

kraje s názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“ . Pověřilo starostku dalšími kroky k administraci 

dotačního programu s krajem a potenciálními žadateli ze správního obvodu obce. 

Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 
   
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 12.9.2022 od 19:00 hod. 
Termín je předběžný. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 

 
 
 

   Konec:      21:00 hod. 
 

      Zapisovatel:       Ing. Lenka Šišpelová                          Ověřovatelé:  Ing. Milan Vlk 
 
                                           
 

          Zasedání řídil:    Ing. Lenka Šišpelová                                                Bc. Jan Dušák                      

http://www.myvtom/

