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t.

s/202o

zveiejneho zasedSni obecniho zastupitelstva obce iakov konan6ho dne 2I. 12.
2020 od 19,00 hodin v kancel6ii OU, Tatouiovice dp.

Piitomni: Blanka KoudelkovS,Ing. Petra Y6vrov6, Petr Kudrna, Vladimir Senk,
Drahomira Barto5ov6, Helenazdeilkov5, pavel Sandl. Milan pohan
Omluveni: Mgr. Martin Schov6nek

Program:

l) ZahSjeni
2) Kontrola z6pisu ze dne 30.1 1 .2020
3) Schv6leni rozpodtu obce eakov na rok Z02I
4) SchvSleni ripravy rozpodtu obce iakov dle skutedn6ho plndni roku
2020
5) Schv6leni rozpodtu DSo cHopos - piispdvek obce iakov
6) Schv6leni rozpodtu DSo BENEBUS - pifspdvek obce dakov
7) Rrizn6
8) Diskuse
9) Z6vdr

I)

Zased1ni obecniho zastupitelstva zahdjil mistostarosta, ktery piivital piitomn6
dleny obecnfho zastupitelstva a konstatoval, Le zaseddni obecniho zastupitelstva

bylo i6dnd svol6no alespofi 7 dnri piedem a ddle, Ze obecni zastupitelstvo je

schopno se usn65et, nebot' je piitomna nadpolovidni vdt5ina jeho dlenri.
Zastupitel6 schv6lili program j edn6ni.
Pro - 8, proti

- 0, zdrLel se -0

2) Mistostarosta

provedl kontrolu zdpisu z minul6ho zaseddni

obecnfho
zastupitelstva ze dne 30.11.2020. Z piitomnych zastupiteli nem6l nikdo k z6pisu

piipominky.
Pro - 8, proti

- 0, zdrLel se -0

3) Mfstostarosta sezn6mil piftomn6 s rozpodtem obce eakov na rok 202I po
j ednotlivych poloZk6ch.

Celkov6 piijmy pro rok 2021ve vy5i 2 444 900 Kd
Celkov6 vydaje pro rok 2021ve vy5i 4 457 500 Kd

je

sestaven jako schodkovy s moZnosti zapojeni piebytku
hospodaieni z minulych let. Ndvrh rozpodtu obce na rok 202I byl vyvd5en na
riiedni desce dne 30. Il. 2020 a rovndi, tak na elektronick6 riiednf desce

Rozpodet

zprisobem umoZilujfcfm d6lkovy piistup

na web. str6nky

obce

http //www. obeccakov. c/.
Zastupitel6 schvaluj irozpodet obce eakov na rok 202I dle n6vrhu rozpodtu
:

Pro - 8, proti

- 0, zdrLel se -0

4)

Zastupitel6 schv6lili ripravy rozpodtu obce eakov dle skutedn6ho plndni
uveden6ho v rozpodtov6m opatieni.
Pro - 8, proti

- 0, zdrLel se -0

5) Mfstostarosta sezn6mil zastupitele s rozpodtem svazku CHOPOS a vy5i
piisp6vku, kterou se bude obec eakov na rozpo(tu podilet. Zastupitel6 berou
celkovou ddstku 3 576 315 Kd na vddomi a piisp6vek schvaluji.
Pro - 8, proti

- 0, zdrLel se -0

6) Obci eakov byla

zasl6na vy5e piispdvku na DSO BENEBUS pro rok202I.
edstka ve vySi 30 625 Kd je vy55i oproti roku 2020. Piispdvek zajistipro na5i
obec ostatni dopravnf obsluZnost v roce 202I. Zastupitel6 piispdvek schvaluji.

Pro - 8, proti

- 0, zdrLel se -0

7) Mfstostarosta sezn6mil zastupitele s dotadnim titulem 912019 NpZp ,,S6zime
budoucnost" pro vysadbu stromri napozemcich(,.4I2vk.i. Vlkov a d.317 vk.u.
Tatouf,ovice. Projekt bude realizovat spolek Futura academica z.s. Zastupitele
tento dotadni titul schvaluji.

Pro - 8, proti

- 0, zdrLel se -0

8) V diskuzi nebyl poddn

26dny dotaz

9) Zdvdr zasedSni obecniho zastupitelstva provedl mistostarosta, ktery
poddkoval zastupitehim za idast na zasedfini.

Usneseni:
Zastupitelstvo obce dakov schvaluj

e:

/ rozpodet obce dakov na rok 2021
r' iryravurozpodtu obce dakov dle skutedn6ho plndni zarck2)2}
r' plispdvek obce dakov pro DSO CHOPOS
/ piispdvek obce eakov pro DSO BENEBUS
/ uysadbu stromri dle dotadniho titulu 9l2ol9 WpZp

Ov6iovatel6 z6pisu:

Helena Zdeikovil

Milan Pohan

Zapsala: Bc. Petra V6vrov6

Mgr. Martin Schov6nek
starosta obce

V Tatouilovicich dne 28. 12.2020

Petr Kudrna

