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Z á p i s
Č.1 /2018

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne 29.
3. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři OÚ, Tatouňovice čp. 5.

Přítomni: Blanka Koudelková, Mgr. Martin Schovánek,
František
Šenk

Smrkovský,

Jiří

Knap,

Milan

Pohan,

Vladimír

Omluveni :
Neomluven : Ing. David Koudelka
Program: 1) Zahájení.
2) Kontrola zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22. 12.
2017.
3) Schválení inventarizace majetku obce Čakov na rok 2017
4) Úprava rozpočtu obce Čakov – rozpočtové opatření č. 1.
5) Různé
6) Diskuse
7) Závěr

1) Zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta, který přivítal přítomné
členy obecního zastupitelstva a hosta. 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 -6, proti – 0, zdržel se -0

2) Dále místostarosta provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 22. 12. 2017. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl
k zápisu námitky.
3) Zastupitelé projednaly a 6 hlasy schválili výsledek inventarizace majetku
obce Čakov, která proběhla v měsíci lednu 2018.
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4) Starosta seznámil přítomné s úpravou rozpočtu obce Čakov – rozpočtové
opatření č. 1. Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu obce Čakov.
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
5)

Různé

a) Starosta informoval zastupitele o žádosti občana o odkup obecního pozemku
parc. č. 667 “ostatní plocha“ v k.ú. Čakov. Jedná se o náletovými dřevinami
porostlý pozemek vedle obecní cesty, údržba pozemku je žádoucí, aby zůstala
zachována průjezdnost obecní cesty. Starosta konstatuje, že v současné době
nemá obec možnost využití aktivních občanů k údržbě jako v minulých letech a
do budoucna bude vynakládat stále větší finanční prostředky na údržby alespoň
hlavních využívaných cest a místních komunikací. Zastupitelé vyslovili
v diskuzi své názory a souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji a pověřují
starostu jeho zveřejněním. Součástí záměru bude termín podání žádostí a
připomínek, které budou posouzeny na pracovní schůzi zastupitelů. Jeden
zastupitel se vyloučil pro možnou podjatost z diskuze a hlasování.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Vyloučen z hlasování 1

b) Starosta seznámil zastupitele s možností zadání vypracování geometrického
plánu na ochranné pásmo k směšovači na vodovodu ze Sekery. Ochranné pásmu

bude zřejmě zasahovat do pozemku pana H., který je přítomen na zastupitelstvu
a vyslovil se, že pozemek pro ochranné pásmo obci přenechá směnou za obecní
pozemek pod bývalou váhou v Tatouňovicích. Na toto byl upozorněn, že obec
chce objekt bývalé váhy odstranit a v případě směny to bude požadovat po panu
H. jako novém vlastníku. Zastupitelé v diskuzi vyslovili předběžný souhlas se
zveřejněním záměru o směně pozemků po vyhotovení geometrického plánu a
pověřují starostu jeho zajištěním.
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE

c) Starosta přednesl zastupitelům informace k těžbě v obecním lesa a letošním
sázení mýtin. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
d) Starosta informoval zastupitele o průběhu příprav obce na směrnici k GDPR.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
e) Starosta předal slovo místostarostovi, který seznámil přítomné s aktuálním
stavem nátoku do koupaliště a rozsahem nutných úprav. Zastupitelé se shodli, že
oprava bude provedena v roce 2018 a budou uloženy nové trubky o průměru 200
mm od nátoku do koupaliště po odkalovací nádrž. Zároveň zastupitelé souhlasí
s nákupem těchto trubek.
Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0
e) Zastupitelé rozhodli, že počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 2022 bude 9 členů.
Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0
6) V diskusi se zastupitelé a hosté vyjadřovali k různým problémům v obci. Byl
přednesen návrh na úpravu vyhlášky k dani z nemovitosti, ve které by byl
zvednut koeficient pro rekreační objekty v obci, tedy objekty, které nejsou
využívány pro trvalé bydlení (není nikdo hlášen k trvalému pobytu). Starosta
zajistí vzor a předloží na dalším zastupitelstvu.

7) Závěr zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Martin Schovánek,
který poděkoval zastupitelům za účast na zasedání.

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje :

• Inventarizaci majetku obce za rok 2017
• Zveřejnění záměru o prodeji pozemku č. 667 v k.ú. Čakov o výměře 1115 m2
• Úpravu rozpočtu obce Čakov – rozpočtové opatření č. 1
• Pro volební období 2018-2022 počet členů zastupitelstva bude 9 členů
• Nákup trubek na provedení opravy nátoku koupaliště

Ověřovatelé zápisu : František Smrkovský

Milan Pohan
Zapsal : Vladimír Šenk

Vladimír Šenk
místostarosta obce

V Tatouňovicích dne 29. 3. 2018

Mgr. Martin Schovánek
starosta obce

