
Zápis č. 9/19 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 15.7.2019 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Bébrová, Bc. Jan Dušák - od 19:00 hodin 

Omluven: Ing. Libor Kukla 

   

Hosté:   p. Voves, p. Tušl  

Začátek:  18:30 hodin 

 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 5 zastupitelů a 

zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Milan Vlk a ověřovateli 

zápisu bude Ing. Michaela Bébrová a Jana Jabůrková. 

 

2. Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání zastupitelstva: 

 

• Zpráva o plnění rozpočtu k 30.6.2019, informace o rozpočtových opatřeních 

• Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na projekt Opravy hodin a jejich bití v kostele sv. 

Linharta v Čakově 

• Projekt realizace přístřešku na popelnice v Čakovci – cenové nabídky, příp. vizualizace 

• Informace o nepovolených stavebních úpravách na pozemku obce Čakov parc.č. 969/4 a 969/3 v 

k.ú. Čakovec, výsledek z místního šetření, jednání o nápravě 

• Projekt obnovy hrazená hřiště, cenová nabídka, vizualizace od firmy Tewiko systems, s.r.o.  

• Záměr pachtu rybníků – další informace 

• Informace o oficiální změně sídla Obce Čakov 

• Podrobnosti a rozdělení úkolů při bezprostřední přípravě a v průběhu Čakovské pouti  

• Diskuze a různé  

studie úpravy návsi v Čakově 

  

Doplnění do programu: 

• Havarijní stav mostku v Čakovci na základě odborné prohlídky, diskuze o řešení situace, návrhy 

oprav mostku – zařazeno jako bod č.11 

• Návrh na zvýšení školného MŠ Čakov – zařazeno jako bod č.12 

 

                  Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.6.2019, informace o rozpočtových opatřeních 

Starostka seznámila zastupitelstvo s plněním rozpočtu k 30.6.2019. Finanční výkaz o plnění rozpočtu obce 

k 30.6.2019 obsahoval příjmy ve výši 3.109.743,- Kč, což je v polovině roku 2019 plnění na 59% ze 

schváleného rozpočtu, výdaje se pohybovaly k 30.6.2019 ve výši 2.321.494,- Kč, což je v polovině roku 

2019 plnění na 44% ze schváleného rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil k 30.6.2019 přebytek 

ve výši 788.249,- Kč. Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.3 a č.4. Zastupitelstvo 

bere informaci na vědomí. 

 

Příchod J. Dušák 

 

4. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na projekt Opravy hodin a jejich bití v kostele sv. 

Linharta v Čakově 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na projekt 

„Oprava věžních hodin včetně jejich bití ve věži kostela sv. Linharta v Čakově“. Projekt bude realizován 

dle podmínek rozhodnutí Odboru památkové péče MM České Budějovice v menším rozsahu, a to bez 

opravy zavěšení zvonu, jelikož to bylo určeno jako zásah hodnocený ne pouze jako oprava, ale jako 

restaurování, pro které bude nutné určit ještě speciální podmínky. Realizace projektu je naplánována od 

srpna do prosince roku 2019. Zastupitelstvo vedlo o návrhu zadávací dokumentace rozpravu. 

 

 

 



Usnesení č. 62/09/2019 

Zastupitelstvo schvaluje předloženou zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo a 

rozhodlo o zaslání výzvy k podání nabídek následujícím firmám L. Hainz spol. s r.o., IČO:49354965, 

Jiří Češka, IČO: 15286657, ak. sochař Petr Skála - restaurování věžních hodin IČ: 61908177, dále 

pověřuje starostku provedením kroků k realizaci výběru dodavatele, lhůta pro podání nabídek byla 

stanovena do 5.8.2019. Zastupitelstvo stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

předložených nabídek ve složení Lenka Šišpelová, Milan Vlk, Ladislav Prener. 

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

5. Projekt realizace přístřešku na popelnice v Čakovci – cenové nabídky, příp. vizualizace 

Starostka předložila zastupitelstvu vizualizaci a cenovou nabídku na dodávku přístřešku na popelnice do 

obce Čakovec od firmy Ladislav Hála. Od firmy Václav Turek, Elkov zatím nebyla cenová nabídka, ani 

vizualizace, zaslána. Zastupitelstvo vedlo o předloženém návrhu rozpravu. 

 

Usnesení č. 63/09/2019  

Zastupitelstvo  rozhodlo o modifikaci návrhu především změny tvaru střechy a celkové ceny stavby. 

O dalších návrzích bude zastupitelstvo jednat na dalších zasedáních. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

6. Informace o nepovolených stavebních úpravách na pozemku obce Čakov parc.č. 969/4 a 969/3 v k.ú. 

Čakovec, výsledek z místního šetření, jednání o nápravě 

Starostka informovala zastupitele, že na pozemcích obce  parc.č. 969/4 a 969/3 v k.ú. Čakovec došlo 

k nepovoleným stavebním úpravám, a to konkrétně k zahrnutí  stoky pro odvod srážkové vody podél 

účelové komunikace v Čakovci majitelem sousedního pozemku panem Loškem. Zahrnutá stoka byla zcela 

nevhodně vyvedena do vedlejšího pozemku – louky, v majetku dalšího vlastníka. Dne 11.7.2019 bylo 

provedeno za přítomnosti všech, kterých se záležitost bezprostředně týká místní šetření, kterého se 

zúčastnil pan Richard Lošek, ke stavebním úpravám se přiznal, projevil lítost nad nevhodným postupem a 

navrhl řešení celé situace, které do 15.8.2019 provede na vlastní náklady. Toto řešení spočívá v obnovení 

stoky v původním místě podél účelové obecní komunikace, dále v jejím prodloužení a v instalaci dvou 

pojezdných železných dešťových svodů, které přebytečnou vodu ze stoky budou převádět přes účelovou 

komunikaci.  

 

Usnesení č. 64/09/2019  

Zastupitelstvo s navrženým řešením pana Loška souhlasí a stanovuje lhůtu pro tyto úpravy do 

15.8.2019. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

7. Projekt obnovy hrazení hřiště, cenová nabídka, vizualizace od firmy Tewiko systems, s.r.o.  

Starostka předložila zastupitelstvu vizualizaci a cenovou nabídku návrhu oprav na projekt obnovy hrazení 

hřiště ve Vrších v Čakově od firmy Tewiko Systems, s.r.o.. Zastupitelstvo vedlo o návrhu rozpravu. 

Protože předložený návrh převyšuje původně stanovené náklad na obnovu, zastupitelstvo diskutovalo o 

rozsahu  a způsobu provedení plánovaných oprav. 

 

Usnesení č. 65/09/2019 

Zastupitelstvo nesouhlasí s předloženou cenovou nabídkou. Pověřuje starostku hledáním jiného 

dodavatele a vytvořením návrhu a cenové nabídky na dodavatele.  

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

8. Záměr pachtu rybníků – další informace 

Starostka informovala zastupitele o možnosti výpovědi dohodou dvou zbývajících vodních ploch v majetku 

obce Čakov – 2. a 3. jezera k 31.7.2019, a dále o možnosti dalšího pachtu těchto vodních parcel jako 

jednoho celku. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí o podrobnostech pachtu bude vedena rozprava na 

dalším jednání zastupitelstva. 

 

9. Informace o oficiální změně sídla Obce Čakov 

Starostka informovala zastupitele, že od 1.8.2019 bude oficiální sídlo obecního úřadu na adrese Čakov č.p. 

20, tj. v budově bývalé fary. O změně sídla budou občané informováni veřejnou vyhláškou. Obecní úřad 

byl přestěhován na konci června a na počátku července a nyní v budově probíhá zkušební provoz. Budova 

obecního úřadu v Čakově bude slavnostně otevřena během slavnosti poutě v neděli 21.7.2019. Občané tedy 

již kancelář starosty najdou v průběhu července v budově Čakov č.p.20 vedle budovy MŠ Čakov a bývalé 



budovy OÚ v Čakově. Úřední hodiny zatím zůstávají beze změny. Zastupitelstvo bere informaci na 

vědomí. 

 

 

 

10. Podrobnosti a rozdělení úkolů při bezprostřední přípravě a v průběhu Čakovské pouti 

Zastupitelstvu byly předloženy podrobnosti spojené s nedělní pouťovou slavností. Zastupitelstvo bere 

tuto informace na vědomí a rozdělilo si úkoly spojené s bezprostřední přípravou před a v průběhu pouti. 

 

11. Havarijní stav mostku v Čakovci na základě odborné prohlídky, diskuze o řešení situace, návrhy 

oprav mostku 

 

Starostka seznámila zastupitele se zprávou Ing. Zdeňka Levého o kontrolní prohlídce mostu na staré cestě 

v Čakovci ÚK13-M1. Most je dle zprávy ve špatném stavu a je vhodný pouze pro pěší přecházení, nikoli 

pro přejezd autem. Dále předložila starostka zastupitelstvu možné návrhy řešení a opravy tohoto mostu i 

s hrubým odhadem finančních nákladů na jednotlivé varianty. Zastupitelstvo vedlo o návrzích a řešení 

stávající situace rozpravu. 

 

Usnesení 66/09/2019 

Zastupitelstvo rozhodlo o zákazu průjezdu motorových vozidel. Mostek bude zahrazen. Dále bude 

postupováno dle opatření na zkvalitnění správy objektu podle bodu E.  

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

12. Návrh na zvýšení školného MŠ Čakov 

Na základě rozboru výše školného v okolních mateřských školách bylo navrženo zastupitelstvu 

předsedkyní finančního výboru zvýšení sazby školného pro MŠ Čakov. Zastupitelstvo vedlo o zvýšení 

školného rozpravu. 

 

Usnesení 67/09/2019 

Zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení školného na nadcházející školní rok 2019/2020 a další roky na 300,-

Kč za dítě. 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0 

 

13. Diskuze a různé – seznámení se studií návsi bylo odloženo na další jednání zastupitelstva 

 

    

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 5.8.2019 od 18:30 hod. 

 

  

      Konec:   22:30 hod. 

 

  Zapisovatel:        Ing. Milan Vlk  

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

  Ověřovatelé:       Jana Jabůrková 

                                           

Ing. Michaela Bébrová 

 

 


