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Z á p i s
č. 1/2019

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne
18.03.2019 od 19,00 hodin v místnosti OÚ, Tatouňovice čp. 5.

Přítomni: Mgr. Martin Schovánek, Bc. Petra Vávrová, Petr Kudrna, Vladimír
Šenk, Blanka Koudelková, Drahomíra Bartošová, Helena Zdeňková,
Pavel Šandl a Milan Pohan
Omluveni:

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání obecního zastupitelstva ze
dne 28.12.2018
3) Úprava rozpočtu obce Čakov – rozpočtové opatření č. 1/2019
4) Schválení inventarizace obce Čakov
5) Různé
- Projednání žádosti p. Černého a p. Filipa
- Provozní informace
6) Diskuze
7) Závěr

1) Zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta, který přivítala přítomné
členy obecního zastupitelstva a hosty. Konstatoval, že zasedání obecního
zastupitelstva bylo řádně svoláno alespoň 7 dnů předem a dále, že obecní
zastupitelstvo je schopno se usnášet, neboť je přítomna nadpoloviční většina
jeho členů. Zastupitelé schválili program jednání.
Pro - 9, proti – 0, zdržel se -0
2) Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 28. 12. 2018. Z přítomných zastupitelů neměl nikdo k zápisu
připomínky.
3) Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením obce Čakov číslo
1/2019.
Navýšení přijatých plateb ve výši 11.000 Kč
Navýšení výdajů za konzultace ve výši 20.000 Kč
Zastupitelé s úpravou rozpočtu na rok 2019 souhlasí a 1. rozpočtové opatření
schvalují.
Pro - 9, proti – 0, zdržel se -0
4) Zastupitelé byli seznámeni s inventarizační zprávou obce Čakov za rok 2018
a inventarizaci majetku obce schvalují.
Pro - 9, proti – 0, zdržel se -0
5) Různé
a) Projednání žádosti o umístění zrcadla
Žádost byla na obec zaslána pány, kteří požadují umístění zrcadla na
komunikaci v Tatouňovicích. Jelikož obec není majitelem komunikace,
zastupitelé doporučili žadatelům obrátit se na dopravní podnik zastoupený p.
Benešem.
b) Žádost na odprodej nefunkčního fekálního vozu
Obec si nechá vypracovat posudek na výši kupní ceny. Odprodej nefunkčního
fekálního vozidla bude projednán na nejbližším zasedání obecního
zastupitelstva po obdržení vypracovaného posudku.

c) Žádost na obnovení obecní cesty do Dubiny
Zastupitelé žádost projednali a žadatele informovali, že obecní cestu do
Dubiny obnovovat nebudou, a to z několika důvodů
- půda je vedena v katastru jako orná
- vysoké náklady na vypracování projektu obnovy komunikace
- administrativně náročný proces při vyjmutí z pozemkového fondu
Dále byli žadatelé informováni, že původní obecní cesty jsou v pronájmu
místních zemědělců, kteří umožňují občanům volný přístup.
Po projednání žádostí na obecním zastupitelstvu zpracuje starosta obce
písemné odpovědi, které budou následně žadatelům doručeny.
d) Provozní informace z obce Čakov
- probíhá výběrové řízení na výstavbu vodovodu CHOPOS (přihlášeno 6
společností)
- v obecním lese bylo vytěženo 30 kubíků dřeva, které budou využity pro
potřeby obce
- na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Čakov je přibližně plánováno
250.000 Kč. Obec čeká na vyjádření společnosti ČEZ ohledně možného
využití původních sloupů veřejného osvětlení
6) V diskusi se zastupitelé a hosté vyjadřovali k další problematice v obci.
7) Závěr zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Mgr. Martin
Schovánek, který poděkoval zastupitelům a hostům za účast na zasedání.
U s n e s e n í:
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje:
✓ rozpočtové opatření č. 1/2019
✓ inventarizaci majetku obce

Ověřovatelé zápisu:

Helena Zdeňková

Milan Pohan

Zapsala: Bc. Petra Vávrová

Mgr. Martin Schovánek

Bc. Petra Vávrová

Petr Kudrna

starosta obce

místostarosta obce

místostarosta obce

V Tatouňovicích dne 18. 03. 2019

