Zápis č. 9/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 4.8.2016
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Daniel Peterka, Petr Jílek,

Omluven:

Michal Ivana, Bc. Jan Dušák, Ing. Ladislav Prener

Hosté:
Začátek:

p Voves
19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni 4
zastupitelé 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:
 Informace o výsledku žádosti o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 v rámci
státního dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ . Projednání návrhu na
společný nákup nového DA pro jednotku SDH obcí pod záštitou Jihočeského kraje
včetně společného výběrového řízení.
 Projednání žádosti o stanovisko k podání žádosti o stavební povolení k připravované
stavbě – Rekonstrukci propustku na silnici III/12256 v Holubovské Baště.
 Informace o přerušení vydání stavebního povolení na stavbu kanalizace a ČOV v
Čakově z důvodu legislativní chyby v aktualizovaném zákoně o pozemních
komunikacích.
 Informace o průběhu a dokončení druhé etapy odvlhčení objektu, diskuze o provedení
dalších prací v rámci rekonstrukce tohoto objektu vzhledem k vyčerpání dotace POV.
 Informace o výsledcích veřejné ankety ohledně návrhu znaku a vlajky, realizované
během Čakovské pouti.
 Diskuse a různé.
Změny a doplnění do programu:
 Schválení návrhu smlouvy o bezúplatném převodu majetku ve výpůjčce od DSO
Blanský les – zařazeno jako bod č.5
 Žádost občanů z Čakovce o přidání herních prvků na hřiště na návsi v Čakovci –
konkrétní návrhy – zařazeno jako bod č.6
 Projednání a schválení podmínek a položkového rozpočtu výzvy k podání cenových
nabídek na akci Oprava na knihovně a klubovně v Čakovci – zařazeno jako bod č.7
 Informace o dovolené a uzavření obecního úřadu z důvodu dovolené – zařazeno jako
bod č.11
Pro: 4 Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Informace o výsledku žádosti o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 v rámci státního
dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ . Projednání návrhu na společný
nákup nového DA pro jednotku SDH obcí pod záštitou Jihočeského kraje včetně
společného výběrového řízení.
Starostka seznámila zastupitelstvo s výsledkem žádosti o dotaci na pořízení nového DA pro
JSDH obce. Obec Čakov byla zařazena mezi úspěšné žadatele a získala příslib dotace ve výši
450.000,-Kč na pořízení nového DA ze státního rozpočtu, dále bylo Jihočeským krajem
vydáno stanovisko, že budou vytvořeny dotační tituly pro úspěšné žadatele velice totožné s
podmínkami a pravidly z minulého roku a kraj je tedy připraven kofinancovat úspěšným
žadatelům finanční prostředky v poměru 3/6 stát – 2/6 kraj – 1/6 obec. Zastupitelstvu byly
předloženy technické parametry a podmínky, které musí nakupovaný DA splňovat. Dále byla
vedena rozprava o možnosti využití jednotného výběrového řízení na nákup DA, které by
administroval a provedl pro obce jednotně Jihočeský kraj.

Usnesení č. 60/09/2016
Zastupitelstvo bere informace na vědomí a rozhodlo se využít možnosti společného
výběrového řízení, které by administroval Jihočeský kraj za stejných podmínek pro
všechny úspěšné žadatele.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Projednání žádosti o stanovisko k podání žádosti o stavební povolení k připravované
stavbě – Rekonstrukci propustku na silnici III/12256 v Holubovské Baště.
Starostka seznámila zastupitelstvo se žádostí firmy Sweco Hydroprojekt, a.s. o stanovisko
k podání žádosti o vydání stavebního povolení k připravované stavbě Rekonstrukce propustku
na silnici III/112256 v Holubovké Baště.
Usnesení č. 61/09/2016
Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo schválení a za jakých podmínek odložit na
příští zasedání zastupitelstva.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Schválení návrhu smlouvy o bezúplatném převodu majetku ve výpůjčce od DSO Blanský
les
Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o bezúplatném převodu některého majetku,
který DSO Blanský les obci zatím vypůjčuje, do majetku obce.
Usnesení č. 62/09/2016
Zastupitelstvo návrh smlouvy projednalo, schvaluje jej a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
Pro : 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Žádost občanů z Čakovce o přidání herních prvků na hřiště na návsi v Čakovci –
konkrétní návrhy
Starostka seznámila zastupitelstvo s konkrétními návrhy na hřišti na návsi v Čakovci.
Usnesení č. 63/09/2016
Zastupitelstvo vedlo debatu, s daným záměrem souhlasí a rozhodlo vypracovat studii o
umístění herních prvků.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Projednání a schválení podmínek a položkového rozpočtu výzvy k podání cenových
nabídek na akci „Oprava na knihovně a klubovně v Čakovci“

Starostka předložila zastupitelstvu návrh výzvy k podání cenových nabídek na akci
„Oprava fasády na knihovně a klubovně v Čakovci“ včetně podrobného slepého
položkového rozpočtu, který byl zhotoven dle usnesení zastupitelstva č.58/08/2016,
aby mohlo být za tímto účelem vyhlášeno nové výběrové řízení na tuto akci.
Usnesení č. 64/09/2016:

Zastupitelstvo schválilo podmínky a položkový rozpočet výzvy pro podání
cenových nabídek na akci „Oprava fasády na knihovně a klubovně v Čakovci“ a
rozhodlo o vyhlášení nového výběru zhotovitele na tuto akci.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Informace o přerušení vydání stavebního povolení na stavbu kanalizace a ČOV v
Čakově z důvodu legislativní chyby v aktualizovaném zákoně o pozemních
komunikacích.
Starostka informovala zastupitele o přerušení řízení o vydání stavebního povolení na stavbu
kanalizace a ČOV z důvodu legislativní chyby v aktualizovaném zákoně o pozemních
komunikacích. Aktualizace tohoto zákona pravděpodobně opomenutím nepřímo vyloučila
ukládání kanalizační sítě do tělesa silnice a na základě tohoto zákonného ustanovení nebylo
vydáno souhlasné stanovisko SÚS Jihočeského kraje s projektovou dokumentací pro stavební
povolení na výstavbu kanalizace a ČOV Čakov. Bude tedy nutné počkat na schválení
pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně. Přerušení vydání stavebního povolení zatím

znemožňuje podání žádosti o dotaci na MZE na výstavbu vodovodů a kanalizací
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
9. Informace o průběhu a dokončení druhé etapy odvlhčení objektu bývalé fary, diskuze o
provedení dalších prací v rámci rekonstrukce tohoto objektu vzhledem k vyčerpání
dotace POV.
Starostka informovala zastupitele o průběhu druhé etapy odvlhčení objektu bývalé fary. Dále
byla vedena diskuse o výběru dalších prací v hodnotě cca 60.000,- Kč, aby byla dodržena
celková výše nákladů na realizovanou akci, určená podmínkami smlouvy na dotaci z POV
Jihočeského kraje.
10. Informace o výsledcích veřejné ankety ohledně návrhu znaku a vlajky, realizované
během Čakovské pouti.
Starostka seznámila zastupitele s výsledky veřejné ankety ohledně návrhu znaku a vlajky,
realizované během Čakovské pouti. Nejlépe byl hodnocen návrh znaku č.1 (znak v kostelem
na kopci a třemi zlatými zvony a návrh vlajky č.3 (vlajka s modrým pruhem a s kostelem a
zeleným pruhem se třemi zlatými zvony). Celkem bylo odevzdáno 19 odpovědí.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
11. Informace o dovolené a uzavření obecního úřadu z důvodu dovolené
Starostka informovala zastupitelstvo o záměru čerpání dovolené v termínu od 22. – 26.8.2016
a navrhuje z těchto důvodů uzavření obecního úřadu včetně zrušení úředních hodin.
Usnesení č. 65/09/2016:
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a souhlasí se zrušením úředních hodin z tohoto
důvodu a uzavření obecního úřadu po předchozím oznámení na úředních deskách obce.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Diskuze, různé
Možný další termín příštího zastupitelstva 1.9.2016

Konec:

21:45 hod.

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

Ing. Lenka Šišpelová

Daniel Peterka

Petr Jílek

