Z á p i s
č.4/2018

z veřejného ustavujícího zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva
obce Čakov konaného dne 31. 10. 2018 od 1900 hodin v zasedací místnosti OÚ
Čakov - v Tatouňovicích čp. 5.
Přítomni: Bc. Blanka Koudelková, Mgr. Martin Schovánek,
Bc. Petra Vávrová, Vladimír Šenk, Milan Pohan, Pavel Šandl,
Bartošová Drahomíra, Zděnková Helena
(viz. prezenční listina)
Program: 1) Zahájení
2) Ověření počtu přítomných zvolených členů obecního
zastupitelstva.
3) Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva.
4) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
5) Schválení programu.
6) Kontrola zápisu z minulého zasedání obecního zastupitelstva ze
dne 27. 10. 2018.
7) Volba starosty a místostarosty
a) určení, výkonu funkce (§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty, počet
místostarostů
c) volba starosty
d) volba místostarosty
8) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
9) Volba členů a předsedy sociální komise
10) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
11) Různé.
12) Projednání a schválení smlouvy o meziobecní spolupráci
k budoucímu provozování skupinového vodovodu CHOPOS
13) Zřízení přestupkové komise obce Čakov, složení
14) Jmenování zástupců obce Čakov do výboru svazku obcí CHOPOS
na roky 2018-2022
15) Diskuse.
16) Závěr.

1) Zasedání obecního zastupitelstva zahájil dosavadní starosta Mgr. Martin
Schovánek („dále jako „předsedající“), který přivítal přítomné nové členy
obecního zastupitelstva. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018, žádný
návrh nebyl podán, ověřeno u KS v Praze).
2) Dále předsedající konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z
celkového počtu 9 - všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
3) Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
4) Ověřovateli zápisu byli určeni pan Milan Pohan a paní Helena
Zděnková. Tito členové obecního zastupitelstva budou ověřovateli zápisu i při
dalších zasedáních obecního zastupitelstva. Náhradníkem byla určena
Drahomíra Bartošová. Zapisovatelem byla určena paní Bc. Petra Vávrová. Dále
předsedající seznámil přítomné, že dle metodiky vydané ministerstvem vnitra a
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nově zvolené zastupitelstvo obce je vázáno
usneseními a rozhodnutími předchozího zastupitelstva (do doby, než tato
usnesení změní nebo zruší). Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu,
zapisovatele.
PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
5) Obecní zastupitelstvo schválilo program ustavujícího zasedání.
PRO - 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

6) Předsedající provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 27. 09. 2018 jeho přečtením. K zápisu nebyla vznesena
žádná námitka.
7) Dále následovala volba starosty a místostarosty
a) určení, výkonu funkce (§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty a počtu místostarostů
c) volba starosty
d) volba místostarosty
a) Zastupitelstvo obce Čakov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon žádné funkce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0
b) Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje, že starosta a místostarosta bude volen
ve veřejné volbě.
Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0
c) Na návrh z pléna obecního zastupitelstva byl starostou obce Čakov zvolen
Martin Schovánek.
Pro 8– hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 1
e) Zastupitelé se usnesli, že na volební období 2018 - 2022 budou zvoleni
dva místostarostové. Na návrh z pléna obecního zastupitelstva byla 1.
místostarostkou obce Čakov paní Bc. Petra Vávrová,
PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 1
a druhým místostarostou obce Čakov pan Petr Kudrna.
PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1
8) Dále následovalo zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
a) volba předsedy finančního výboru
b) volba předsedy kontrolního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba členů kontrolního výboru
a) Zastupitelstvo obce Čakov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

b) Finanční výbor : - předsedkyně paní Drahomíra Bartošová
Pro – 9, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0
c) Kontrolní výbor : - předseda pan Milan Pohan
Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0
d) Finanční výbor :

pan Pavel Šandl
paní Helena Zděnková -

člen
člen

Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0
e) Kontrolní výbor :

paní Bc. Blanka Koudelková pan Vladimír Šenk člen

člen

Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0
9) Dále následovala volba členů sociální komise.
Sociální komise : Marie Pytelková
- předseda
Dagmar Znamenáčková - člen
Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0
10) Zastupitelstvo projednalo možnosti odměňování zastupitelů, starosty,
místostarostů předsedů a členů výborů a komise.
Zastupitelstvo schválilo, že zastupitelům bude vyplácena odměna ve výši 200,Kč, předsedům kontrolního a finančního výboru odměna ve výši 100,-Kč,
členům finančního a kontrolního výboru ve výši 50,-Kč.
Předsedkyni a člence sociální komise nebude vyplácena odměna měsíčně, ale
dvakrát ročně v celkové výši 2.400,-Kč.
Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0
Na návrh z pléna obecního zastupitelstva se odměna starostovy zvyšuje na
13.000,-Kč v souladu s platnou právní úpravou NV č. 318/2017Sb. s platností od
1. 11. 2018.
Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 1
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., měsíční
odměnu místostarostů ve výši 6.800,- Kč s platností od 1. 11. 2018.

Pro – 7 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 2
11) Různé
Zastupitelé projednali a schválili plán zimní údržby obce Čakov na zimní
období 2018-2019.
PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0

12) Starosta seznámil přítomnés smlouvou o meziobecní spolupráci pro budoucí
provozování spolkového vodovodu CHOPOS upravené dle požadavku
předchozího zastupitelstva a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
PRO - 9 ; PROTI- 0 ; ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
13) Zastupitelstvo obce zvolilo nové členy a předsedu komise pro projednávání
přestupků obce Čakov (dále přestupková komise) v následujícím složení:
předseda - Bc. Jindřich Schovánek
členové – Mgr. Martin Schovánek
- Petr Kudrna
Předseda a všichni členové přestupkové komise se vzdávají svých
měsíčních odměn v přestupkové komisi, na které by jinak měli n á r o k dle
nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb..
Pro - 8 hlasů, proti – 0, zdržel se hlasování - 1
14) Starosta dále informoval přítomné o nutnosti zvolení dvou zástupců do
výboru dobrovolného svazku obcí CHOPOS, kteří se ve volebním období
2018 – 2022 budou zúčastňovat zasedání výboru svazku obcí CHOPOS.
Zvoleni byli starosta a oba místostarostové.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se hlasování - 2

15) V diskusi se zastupitelé a hosté vyjadřovali k různým problémům v obci.

16) Závěr zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta, který poděkoval
zastupitelům a hostům za účast na zasedání. Zasedání zastupitelstva ukončil ve
22.15 hod.
U s n e s e n í : 4/2018
Zastupitelstvo obce Čakov určuje:
Usnesení č. 4-1/2018 - Ověřovateli zápisu pana Milana Pohana a paní Helenu
Zděnkovou. Tito členové obecního zastupitelstva budou ověřovateli zápisu i při
dalších zasedáních obecního zastupitelstva. Náhradníkem byla určena paní
Drahomíra Bartošová. Zapisovatelem byla určena paní Bc. Petra Vávrová.
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje :
Usnesení č. 4-2/20185 – Program jednání ustavujícího zasedání obecního
zastupitelstva.
Usnesení č. 4-5/2018 – V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon žádné funkce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 4-6/2018 - Starosta a místostarosta bude volen ve veřejné volbě.
Zastupitelstvo obce Čakov volí:
Usnesení č. 4-7/2018 - starostou Mgr. Martina Schovánka
Usnesení č. 4-8/2018 – 1. místostarostkou Bc. Petru Vávrovou
2. místostarostou Petra Kudrnu
Usnesení č. 4-9/2018 - zastupitelstvo obce Čakov zřizuje finanční výbor a
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo obce Čakov volí:
Usnesení č. 4-10/2018 - předsedou finančního výboru paní Drahomíru
Bartošovou
Usnesení č. 4-11/2018 - předsedou kontrolního výboru pana Milana Pohana
Usnesení č. 4-12/2018 - členy finančního výboru Pavla Šandla a Helenu
Zděnkovou
Usnesení č. 4-13/2018 - členy kontrolního výboru Bc. Blanku Koudelkovou a
Vladimíra Šenka

Usnesení č. 4-14/2018 - předsedou sociální komise paní Marii Pytelkovou
Usnesení č. 4-15/2018 - členkou sociální komise paní Dagmar Znamenáčkovou
Zastupitelstva obce Čakov schvaluje :
Odměny zastupitelům, starostovi, místostarostovi, předsedům a členům výborů a
komisí.
Usnesení č. 4-16/2018 - v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., měsíční odměnu starosty ve výši
13.000,- Kč s platností od 1. 11. 2018
Usnesení č. 4-17/2018 - v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., měsíční odměnu místostarostům
ve výši 6.800,- Kč s platností od 1.11. 2018.
Usnesení č.4-18/2018 - Zastupitelům bude vyplácena odměna měsíčně ve výši
200,-Kč.
Usnesení č. 19 – předsedům výboru náleží měsíční odměna ve výši 100,-Kč,
členům výborů ve výši 50,-Kč. Předsedkyni a člence sociální komise bude
vyplacena finanční odměna dle dohody o provedení práce ve výši 2.400,- Kč / 1
rok. Vše s platností od 1. 11. 2018.
Při souběhu několika funkcí se odměna poskytne jako součet za jednotlivé
funkce.
Zastupitelstvo obce Čakov volí:
Usnesení č. 4-18/2018 – předsedou přestupkové komise pana Bc. Jindřicha
Schovánka
Usnesení č. 4-19/2018 – členy přestupkové komise Mgr. Martina Schovánka a
Petra Kudrnu
Zastupitestvo obce Čakov schvaluje:
Usnesení č. 4-19/2018 – smlouvu o meziobecní spolupráci pro budoucí
provozování spolkového vodovodu CHOPOS
Ověřovatelé zápisu :
Milan Pohan
Helena Zděnková

Zapsala: Bc. Petra Vávrová

Bc. Petra Vávrová
místostarostka obce

Mgr. Martin Schovánek
starosta obce
Petr Kudrna
místostarosta obce

V Tatouňovicích dne 31. 10 2018

