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Z á p i s
č. 3/2019

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne
24.09.2019 od 19,00 hodin v místnosti OÚ, Tatouňovice čp. 5.

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

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání obecního zastupitelstva ze
dne 27.06.2019
3) Úprava rozpočtu obce Čakov – rozpočtové opatření č. 3/2019
4) Návrh změny vyhlášky o poplatku za komunální odpad – (nádoba
na nemovitost)
5) Návrh změny vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti
6) Informace k podmínkám úvěru na financování stavby spolkového
vodovodu CHOPOS
7) Různé
Žádost pana S. o pronájem KD dne 26.10.2019
Provozní informace
8) Diskuze
9) Závěr

1) Zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta, který přivítal 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 - 8, proti – 0, zdržel se -0
2) Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 27. 06. 2019. Z přítomných zastupitelů neměl nikdo k zápisu
připomínky.
3) Starosta předložil zastupitelům zpracované rozpočtové opatření č. 3/2019.
Seznámil je s položkami, které se mění a vysvětlil důvody úpravy. Zastupitelé
s úpravou souhlasí a schvalují.
Pro - 8, proti – 0, zdržel se -0
4) Zastupitelům byl předložen návrh změny vyhlášky o poplatku za komunální
odpad. Vyhláška umožňuje obyvatelům obce zvolit velikost nádoby a
frekvenci svozu odpadu. Sazba poplatku vychází z cen roku 2019, která bude
v roce 2020 navýšena o 150 Kč. Zastupitelé návrh na změnu vyhlášky
schvalují.
Pro - 8, proti – 0, zdržel se -0
5) Dalším bodem obecního zasedání byl návrh na změnu vyhlášky o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Pro všechny nemovitosti na
územní celé obce bude nově stanoven místní koeficient ve výši 2, a to
s platností od 1.1.2021. Zastupitelé s úpravou vyhlášky souhlasí.
Pro - 8, proti – 0, zdržel se -0
6) Na základě předchozího obecního zasedání byly předloženy zastupitelům
bližší informace o čerpání úvěru. Zastupitelé se domluvili, že podmínky
čerpání úvěru jsou pro obec nepřijatelné a starosta povede se zástupcem
CHOPOSU další jednání o úpravách podmínek obce na spolkovém
vodovodu. V tomto bodu nebylo zastupiteli hlasováno a nejpozději do 14
dnů bude svoláno další veřejné zasedání.

7) Různé
a) Žádost na pronájem KD dne 26.10.2019
Starosta seznámil zastupitele s žádostí na pronájem kulturního domu dne
26.10.2019. Žádost byla zaslána p. S.. Zastupitelé pronájem sálu KD
schvalují.
Pro - 8, proti – 0, zdržel se -0
8) V diskusi se zastupitelé a hosté vyjadřovali k další problematice v obci.
9) 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 obce Čakov č. 3/2019
✓ návrh změny vyhlášky o poplatku za komunální odpad
✓ návrh změny vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti
✓ pronájem sálu KD

Ověřovatelé zápisu:

Helena Zdeňková

Milan Pohan

Zapsala: Bc. Petra Vávrová

Mgr. Martin Schovánek

Bc. Petra Vávrová

starosta obce

místostarosta obce

V Tatouňovicích dne 24. 09. 2019

