Zápis č. 2/19 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 11. 2. 2019
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:
Začátek:

p. Voves.
18:30 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 6
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Bc.
Jan Dušák a ověřovateli zápisu bude Ing. Milan Vlk a Ing. Libor Kukla.
2. Starostka seznámila zastupitele s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce,
zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí
3. Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání:
• Zpráva o hospodaření MŠ Čakov za rok 2018 a návrh příspěvku obce na neinvestiční
náklady na rok 2019
• Výše a termíny pro úhradu místních poplatků pro rok 2019, aktualizace OZV 1/2012,
seznam poplatníků
• Návrh plánu financování obnovy vodovodů na období 2019 – 2028 od společnosti
ČEVAK , a.s.
• Výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti svozu komunálního odpadu – zadávací
dokumentace
• Návrh dodatku k mandátní smlouvě č.1101 na vedení účetnictví obce
• Dotační příležitosti a výzvy s možností podání do 28.2.2019
Doplnění programu:
• Schválení návrhu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „ČOV a kanalizace
Čakov“.
• Ustanovení komise pro otevírání a hodnocení nabídek a pro posouzení splnění
podmínek účasti v souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku
“ČOV a kanalizace Čakov”, zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
• Návrh na aktualizaci vyhlášky č.4/2003, systém nakládání s odpadem ve správním
území obce Čakov
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zpráva o hospodaření MŠ Čakov za rok 2018 a návrh příspěvku obce na neinvestiční
náklady na rok 2019
a) Starostka seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření MŠ za rok 2018 MŠ Čakov
hospodařila s náklady ve výši 1.802.256 Kč a s výnosy ve výši 1.802.431 Kč. Hospodaření
MŠ Čakov skončilo tedy za rok 2018 jako přebytkové. Byl vytvořen zisk ve výši 175 Kč.
Stav finančních prostředků MŠ Čakov k 31. 12. 2018 byl ve výši 140.746,80 Kč. Konečný
stav fondů k 31.12.2018: fond kulturních a sociálních potřeb – 24.136,83 Kč. Zástupkyně
ředitelky Bc. Kateřina Deutschová seznámila zastupitele se závěrečnou zprávou MŠ Čakov,

s aktuálním stavem objektu MŠ Čakov, se změnami a potřebami, které jsou plánovány
v MŠ v letošním roce.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
b) Dále zástupkyně ředitelky MŠ Čakov Bc. Kateřina Deutschová seznámila zastupitelstvo
s rozpočtem MŠ Čakov na neinvestiční náklady na rok 2019. Navrhovaný rozpočet počítá
s dotací od obce ve výši 200.000 Kč.
c) Zastupitelstvo pověřilo finanční výbor obce pravidelnou kontrolou hospodaření MŠ Čakov.
Kontrola bude provedena do 30. 5. 2019. Zpráva bude podána na nejbližším zastupitelstvu
po 30. 5.
Usnesení č. 08/02/2019:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem MŠ Čakov na rok 2019 a rozpočet
odsouhlasilo. Pro rok 2019 zastupitelstvo schvaluje částku 200.000 Kč jako dotaci od
zřizovatele na neinvestiční náklady a příspěvek na žáky. Částku 50.000,-Kč převede
starostka na účet MŠ nejpozději do 28.2.2019, 50.000,- Kč do 30.4.2019, 50.000,- Kč do
30.6.2019 a 50.000,- Kč do 30.9.2019.
Dále zastupitelstvo pověřilo finanční výbor obce pravidelnou kontrolou hospodaření MŠ
Čakov.
Kontrola bude provedena do 30. 5. 2019. Zpráva bude podána na nejbližším
zastupitelstvu po 30. 5.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5.

Výše a termíny pro úhradu místních poplatků pro rok 2019, aktualizace OZV 1/2012, seznam
poplatníků
Starostka předložila zastupitelstvu návrh aktualizované vyhlášky OZV 1/2019 o místních poplatcích.
Aktualizace spočívá především v úpravě vyhlášky dle platné legislativy a k úpravě výpočtu sazby
poplatku za shromažďování, sběr a svoz komunálního odpadu resp. jejích složek, které byly upraveny
dle skutečného stavu nákladů na komunální odpad vynaložených za rok 2018. Výše poplatku zůstává
stále stejná – 500,-Kč na obyvatele s TP v obci, osvobozeny jsou děti do dosažení věku patnácti let a
dále 500,-Kč na nemovitost využívanou k rekreaci, případně na dům či byt, ve kterém není hlášena
žádná osoba dle platného zákona. Tato sazba poplatku sestává ze sazby a) ve výši 63,-Kč na obyvatele a
ze sazby b)437,-Kč, která byla stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Dále seznámila zastupitele se
seznamem poplatníků pro rok 2019. Dále navrhla kontrolnímu výboru, aby získal informace a
legislativní rámec pro zavedení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na
stavbu vodovodu nebo kanalizace, dále spočívá v návrhu na zvýšení poplatku za psa na 200,- Kč.
Usnesení č. 09/02/2019
Zastupitelstvo schvaluje předložené znění OZV 1/2019 včetně aktualizovaných sazeb poplatku a
pověřuje starostku k provedení nutných kroků k tomu, aby účinnost vyhláška nabyla dne
1.3.2019. Dále schvaluje navrhovaný seznam poplatníků pro rok 2019. Zastupitelstvo schvaluje
následující termíny pro úhradu poplatků v hotovosti pro rok 2019 a pověřuje starostku
zveřejněním těchto termínů: Čakov
4.3.2019 od 16:00 – 18:00 hodin
8.3.2019 od 15:00 – 17:00 hodin
Čakovec
12.3.2019 od 16:00 - 18:00 hodin
Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor zjištěním informací a legislativního rámce pro zavedení
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo
kanalizace.

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Návrh plánu financování obnovy vodovodů na období 2019 – 2028 od společnosti
ČEVAK , a.s.
Starostka informovala zastupitele o zákonných povinnostech pro tvorbu prostředků na obnovu
vodovodu a kanalizace v majetku obce a o legislativních změnách s tím spojených. Dále
představila zastupitelstvu návrh financování obnovy vodovodů na období 2019 – 2028
navržený společností ČEVAK, který v sobě a zahrnuje možné varianty získání finančních

prostředků na obnovu vodohospodářského majetku. Zastupitelstvo vedlo o jednotlivých
variantách rozpravu.
Usnesení č. 10/02/2019
Zastupitelstvo si vyžádalo upřesnění informací k dané problematice. Rozhodnutí bylo
odloženo do příštího jednání zastupitelstva.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti svozu komunálního odpadu – zadávací
dokumentace
Starostka seznámila zastupitelstvo se zpracovanou zadávací dokumentací pro výběrové řízení
na zakázku malého rozsahu pro dodavatele na „Zajištění svozu a likvidaci odpadů v Obci
Čakov u Českých Budějovic“. Zadávací dokumentace byla zpracována dle podmínek
stanovených usnesením č.07/01/2019 z minulého zasedání zastupitelstva ze 14.1.2019.
Starostka navrhla pouze drobnou změnu v době trvání termínu plnění z doby určité 1.4.2019 –
31.12.2023 na dobu určitou od 1.4.2019 do 31.3.2023 tj. na 48 měsíců a dále upřesnila
očekávanou hodnotu zakázky.
Usnesení č. 11/02/2019
Zastupitelstvo schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu
“Zajištění svozu a likvidaci odpadů v Obci Čakov u Českých Budějovic“, dále schvaluje
změnu doby trvání předmětu zakázky, a tedy pozměňuje v tomto bodě usnesení
č.07/01/2019 ze dne 14.1.2019, a to na dobu od 1.4.2019 – 31.3.2023. Dále určuje komisi
pro otvírání nabídek ve složení Ing. L. Šišpelová, Ing. M.Bébrová, Ing. L. Prener, termín
a místo pro otvírání nabídek dne 11.3.2019 od 17:30 na OÚ v Čakově. Zastupitelstvo
pověřuje starostku administrací a vypsáním výběrového řízení v týdnu od 18. – 22.2.2019,
osloveny budou následující firmy - Rumpold Vodňany s.r.o.
- FCC Česká republika, s.r.o.
- Podnik místního hospodářství Hluboká
- Marius Pedersen, a.s.
- Compag Votice, .s.r.o.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Návrh dodatku k mandátní smlouvě č.1101 na vedení účetnictví obce
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem dodatku č.9 k mandátní smlouvě č. 1101 s firmou
Eva Komrsková, účetní poradenství, vedení účetnictví, Dr. Bureše 1187/5, České Budějovice.
Dodatek spočívá v prodloužení doby spolupráce na dobu určitou do 31.8.2019 a ve zvýšení
ceny za poskytované služby.
Usnesení č. 12/02/2019
Zastupitelstvo schválilo dodatek č.9 k mandátní smlouvě č. 1101 s firmou Eva
Komrsková, účetní poradenství, vedení účetnictví, Dr. Bureše 1187/5, České Budějovice.
Dodatek spočívá v prodloužení doby spolupráce na dobu určitou do 31.8.2019 a ve zvýšení
ceny za poskytované služby na 400,-Kč /hod práce při rozsahu 22 hodin měsíčně.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Dotační příležitosti a výzvy s možností podání do 28.2.2019
Starostka informovala zastupitele o dotačních příležitostech a výzvách s možnost podání do
28.2.2019. Jedná se o dotační příležitosti z druhé vlny výzev Jihočeského kraje a dále o dotační
příležitosti z programu MZE na opravu drobných sakrálních staveb a dále z dotačního
programu MK Obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP. Zastupitelstvo diskutovalo o
dotačních příležitostech.

Usnesení č. 13/02/2019
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí a schvaluje případné podání žádosti o dotaci do
dotačního programu MZE na obnovu drobných sakrálních staveb a do programu MK
Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP na projekt „Oprava (restaurování)
věžních hodin v kostele sv. Linharta“, pokud bude možné splnit všechny podmínky
pravidel programu.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „ČOV a kanalizace Čakov“
Starostka seznámila zastupitelstvo se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku „ČOV a
kanalizace Čakov“ zpracovanou odbornou firmou Česká vodohospodářská, s.r.o. Zastupitelé
vedli o zadávací dokumentaci rozpravu.
Usnesení č. 14/02/2019
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:
„ČOV a kanalizace Čakov“, s výhradami, které budou do ZD zapracovány:
- K bodu 4, předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude stanovena na 19.500.000,Kč bez DPH dle původně deklarovaného rozpočtu.
- Červený text v bodu 4 odstranit.
- Doplnit do smlouvy a do zadávací dokumentace: „Právo zadavatele zrušit zadávací
řízení i bez udání důvodu, tedy: Účastník bere na vědomí, že zadavatel může zrušit
zadávací řízení bez udání důvodu a účastníkovi nevzniknou v této souvislosti žádné
nároky“.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
11. Ustanovení komise pro otevírání a hodnocení nabídek a pro posouzení splnění podmínek
účasti v souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku “ČOV a
kanalizace Čakov”, zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností ustanovení komise pro otvírání a hodnocení nabídek a
pro posouzení splnění podmínek účasti v souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní
veřejnou zakázku “ČOV a kanalizace Čakov”
Usnesení č. 15/02/2019
Zastupitelstvo obce Čakov odložilo ustanovení hodnotící komise na další jednání
zastupitelstva až po odsouhlasení upravené zadávací dokumentace.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
12. Návrh na aktualizaci vyhlášky č.4/2003, systém nakládání s odpadem na k.ú. Čakov
Zastupitelstvo projednalo návrh Ing. L. Prenera rozšířit možnost ukládání především stavebních
odpadů o možnost jejich uložení na sběrný dvůr v Českých Budějovicích, po vzoru obce
Dubné, a dle zjištěných podmínek dále aktualizovat uvedenou vyhlášku.
Usnesení č. 16/02/2019
Zastupitelstvo si vyžádalo od předkladatele návrhu vyžádalo upřesnění podmínek a
požadavků. O přesných podmínkách aktualizace vyhlášky č.4/2003 se bude jednat na
příštím zasedání zastupitelstva.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
13. Diskuze a různé

Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 4.3.2019 od 18:30
hod.

Konec:
Zapisovatel:
Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

23:10 hod.
Bc. Jan Dušák
Ing. Lenka Šišpelová
Ing. Milan Vlk
Ing. Libor Kukla

