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Z á p i s
Č.2 /2018

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne 29.
6. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři OÚ, Tatouňovice čp. 5.

Přítomni: Blanka Koudelková, Mgr. Martin Schovánek,
František Smrkovský, Milan Pohan, Vladimír Šenk
Omluveni : Ing. David Koudelka, Jiří Knap
Neomluven :
Program: 1) Zahájení.
2) Kontrola zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3.
2018.
3) Schválení závěrečného účtu obce Čakov na rok 2017
4) Schválení účetní závěrky obce Čakov za rok 2017
5) Úprava rozpočtu obce Čakov – rozpočtové opatření č. 2/2018.
6) Schválení prodeje pozemku p.č. 667v k.ú Čakov dle doporučení
výběrové komise
7) Různé - pronájem KD na rodinnou oslavu
- Provozní informace
8) 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 -5, proti – 0, zdržel se -0

2) Dále starosta provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 29. 3. 2018. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl
k zápisu námitky.
3)
Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou o provedené kontrole
hospodaření obce Čakov za rok 2017, kterou provedl Odbor kontroly Krajského
úřadu Středočeského kraje dne 5. 6. 2018. Závěrečné konstatování kontrolní
komise je následující : byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
Porušení níže uvedených předpisů:
- Obec nevytvořila analytické účty, případně nezajistila jinými nástroji pro
členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem.
Obecní zastupitelstvo dále projednalo závěrečný účet hospodaření obce
Čakov za rok 2017, jehož součástí je zpráva o provedené kontrole hospodaření.
Obecní zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Čakov
za rok 2017 a to bez výhrad.
Obecní zastupitelstvo přijalo toto opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
Bude opraveno a doplněno do konce roku 2018 pro inventarizaci za rok 2018.

Závěrečný účet obce Čakov za rok 2017 společně se zprávou o provedené
kontrole hospodaření za rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce dne 13. 6. 2018
a rovněž tak dne 13. 6. 2018 v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www stránkách obce Čakov http://www.obeccakov.cz.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4) Zastupitelé se seznámili a schválili účetní závěrku obce Čakov za rok 2017.
PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
5) Starosta seznámil přítomné s úpravou rozpočtu obce Čakov – rozpočtové
opatření č. 2/2018. Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu obce Čakov.
PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
6)
Zastupitelé v souladu s doporučením výběrové komise projednali a
schválili prodej obecního pozemku parc. č. 667 “ostatní plocha“ v k.ú. Čakov.
občanovi za celkovou částku 13.380,-Kč. Záměr o prodeji byl zveřejněn na
úřední desce dne 9. 4. 2018 a rovněž tak dne 9. 4. 2018 v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup na www stránkách obce Čakov
http://www.obeccakov.cz. Nikdo z občanů neměl k návrhu připomínky. Dne 9.
5. 2018 výběrová komise otevřela nabídky dodané na obec Čakov dle
zveřejněného záměru a doporučila schválení prodeje.
Zároveň zastupitelé pověřili starostu k podpisu smlouvy a úkonům spojených
s prodejem pozemku. Jeden člen zastupitelstva se vyloučil pro možnou podjatost
z hlasování.
Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Vyloučen z hlasování 1

7) Různé
a) Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní Z. o pronájem KD Tatouňovice na
rodinnou oslavu dne 28. 9. 2018 a žádosti paní Š. o pronájem KD Tatouňovice
na konání rodinné oslavy dne 22. 9. 2018. Zastupitelé souhlasí s pronájmem dle
stanovených podmínek 1000,-Kč + přímé náklady na elektřinu a zároveň
s upozorněním pronajímateli na dodržování nočního klidu.
PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE
b) Starosta informoval zastupitele o vytvoření okruhů k GDPR, analytické
zprávy a seznámil zastupitele s návrhy směrnic dle GDPR, které musí
zastupitelstvo na svém příštím zasedání přijmout. Zastupitelé vzali informace
na vědomí.

8) 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.
9) Závěr zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Martin Schovánek,
který poděkoval zastupitelům za účast na zasedání.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje :
• závěrečný účet obce Čakov za rok 2017 bez výhrad
• účetní závěrku obce Čakov za rok 2017
• úpravu rozpočtu obce Čakov – rozpočtové opatření č. 1
• prodej pozemku č. 667 v k.ú. Čakov za celkovou cenu 13.380,-Kč
• pronájem KD na rodinné oslavy dle žádostí

Ověřovatelé zápisu : František Smrkovský
Milan Pohan
Zapsal : Vladimír Šenk

Vladimír Šenk
místostarosta obce

V Tatouňovicích dne 29. 6. 2018

Mgr. Martin Schovánek
starosta obce

