
Zápis č. 9/21 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 23.8.2021 

 

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 

 

Omluven:                    Ing. Libor Kukla, Jana Jabůrková 

   

Hosté:             

Začátek:          19:00 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 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. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi obcí Čakov a Jihočeským krajem z dotačního  

    programu podpora školství na akci „Vybavení školní zahrady novými herními prvky“ 

2. Projekt revitalizace rybníků v Čakově, studie revitalizace rybníka pod návsí v Čakově od firmy Axiom 

     engineering, s.r.o. 

3. Diskuze o návrhu na sanace krovů proti dřevokaznému hmyzu hlavní budovy OÚ a budovy MŠ Čakov  

     na základě prohlídky provedené odbornou firmou – cenová nabídka 

4. Kulturní akce Čakovské prkno – podrobný program, organizace a rozdělení úkolů 

5. Návrh smlouvy na Změnu územního plánu č. 2 

6. Diskuze a různé  

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Doplnění do programu: 

7. KOPÚ Čakov – aktualizovaný soupisu nových nároků vlastníků pozemků za obec Čakov 

            Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

        4.  Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi obcí Čakov a Jihočeským krajem z dotačního  

 programu podpora školství na akci „Vybavení školní zahrady novými herními prvky“ 

Starostka informovala zastupitele o poskytnutí dotace ve výši 60.400,-Kč (celkové uznatelné náklady 

projektu min. 100.667 Kč) na realizaci projektu „Vybavení školní zahrady novými herními prvky“ a 

předložila zastupitelstvu návrh smlouvy SDO/OEZI/2051/21 č. 414-01-038 s Jihočeským krajem o 

poskytnutí dotace na realizaci projektu z dotačního programu Podpora školství „Vybavení školní zahrady 

novými herními prvky“. 

 

Usnesení č. 067/09/2021: 

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh smlouvy SDO/OEZI/2051/21 č. 414-01-038 s Jihočeským 

krajem o poskytnutí dotace na realizaci projektu z dotačního programu Podpora školství „Vybavení 

školní zahrady novými herními prvky“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              

5. Projekt revitalizace rybníků v Čakově, studie revitalizace rybníka pod návsí v Čakově od firmy 

Axiom engineering, s.r.o. 

Starostka sdělila zastupitelstvu informace získané na základě jednání s projektanty a odborníky ohledně 

možné revitalizace rybníků pod návsí v Čakově. Financování revitalizace je možné z dotačních titulů MZE 

anebo z OPŽP, přijatelnější a pravděpodobnější se v tuto chvíli zdá možnost získání dotace z MZE, jedná 

se o max. 2 mil. Kč a výši 70% dotace a 30% vlastních nákladů. Starostka zatím předložila zastupitelstvu 

Studii revitalizace a cenovou nabídku na zpracování projektu firmy Axiom engineering, s.r.o.. Dále předala 

informaci, že byl ještě osloven jiný projektant a je od něj očekávána cenová nabídka na zpracování 

projektové dokumentace. 



 

Usnesení č. 068/09/2021  

Zastupitelstvo si prohlédlo předloženou studii a diskutovalo o možném dalším postupu. Bylo 

rozhodnuto, že bude provedeno geodetické zaměření a měření mocnosti vrstev sedimentu a budou 

odebrány vzorky pro rozbor a zatřídění těchto sedimentů, dále bude vyčkáno na zpracování cenové 

nabídky ještě od jiného projektanta. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

6. Diskuze o návrhu na sanace krovů proti dřevokaznému hmyzu hlavní budovy OÚ a budovy MŠ 

Čakov na základě prohlídky provedené odbornou firmou – cenová nabídka 

Starostka předložila zastupitelstvu informace o posouzení a návrh na řešení s cenovou nabídkou firmy 

Chytré střechy s.r.o., která provedla na vlastní náklady posouzení a návrh ochrany krovu proti 

dřevokaznému hmyzu a houbám na budově MŠ Čakov a OÚ Čakov.  

 

Usnesení č. 069/09/2021 

Zastupitelstvo předložený návrh projednalo a diskutovalo nad nutností navržených sanací, dále 

rozhodlo po prohlídce krovu, že bude situace sledována, jelikož stav krovu je uspokojivý a budou 

provedeny pouze lokální sanační nátěry zaměstnancem obce. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

7. Kulturní akce Čakovské prkno – podrobný program, organizace a rozdělení úkolů 

Starostka informovala zastupitele o podrobném programu kulturní akce Čakovské prkno a navrhla 

rozdělení prací a úkolů spojených s realizací akce. Čakovské prkno proběhne v termínu od 3. – 5.9.2021. 

Podrobný program je již vyvěšen na stránkách obce, během následujících dvou dnů bude program a plakáty 

v tištěné podobě rozneseny do schránek a vylepeny na obvyklá plakátovací místa v našich i okolních 

obcích. 

       

Usnesení č. 070/09/2021: 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí, souhlasí s programem a navrženými úkoly a činnostmi pro 

zajištění této kulturní akce. 

     Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

8.  Návrh smlouvy na změnu územního plánu č. 2  

Starostka informovala zastupitele o návrhu smlouvy od vybraného projektanta Projektového ateliéru AD 

s.r.o., který obsahuje v příloze rozpočtení finančních nákladů na změnu ÚP č. 2 na jednotlivé požadavky a 

dále také procento odhadu pravděpodobnosti úspěšného schválení jednotlivých požadavků. Z výše 

uvedeného vyplývá, že většina požadavků není pro nutný zábor zemědělské půdy a zákonné podmínky 

v nynější legislativě špatně průchozí, nebo jen s velice malým procentem pravděpodobnosti.  

 

Usnesení č. 071/09/2021 

Zastupitelstvo vedlo o předloženém návrhu rozpravu a pověřilo starostku svoláním jednání 

jednotlivých účastníků připravované změny územního plánu č. 2 spolu s projektantem k diskuzi nad 

jednotlivými požadavky, jejich pravděpodobnosti úspěšného schválení a k podání informací o dalším 

postupu k zadání změny a rozdělení finančních nákladů. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

9.  KOPÚ Čakov – aktualizovaný soupisu nových nároků vlastníků pozemků za obec Čakov 

Starostka předložila zastupitelstvu aktualizovaný soupis nových nároků obce Čakov navržených 

projektantem v rámci KOPÚ Čakov.   

 

Usnesení č. 072/09/2021 

Zastupitelstvo aktualizovaný návrh projednalo, souhlasí s ním a pověřuje starostku jeho podpisem. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 13.9.2021 od 19:00 hod. 

Termín je předběžný. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy. 

 

 

 



   Konec:      21:30 hod. 

 

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

 

                                           

 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                               Bc. Jan Dušák                      


