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Z á p i s
č.3/2018

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne 27. 9.
2018 od 1900 hodin v kanceláři OÚ, Tatouňovice čp. 5.

Přítomni: Bc. Blanka Koudelková, Mgr. Martin Schovánek,
František Smrkovský, Milan Pohan
Omluveni : Ing. David Koudelka, Jiří Knap, Vladimír Šenk
Neomluven :
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 6.
2018.
3) Schválení dokumentů v souvislosti s GDPR
4) Projednání smlouvy na projektovou dokumentaci vodovodních
přípojek pro občany obce Čakov
5) Schválení meziobecní smlouvy k budoucímu provozování
skupinového vodovodu CHOPOS.
6) Úprava rozpočtu obce Čakov – rozpočtové opatření č. 3/2018
7) Různé
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 -4, proti – 0, zdržel se -0

2) Dále starosta provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 29. 6. 2018. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl
k zápisu námitky.
3) Zastupitelé schválili v souvislosti se zavedením GDPR směrnici k ochraně
osobních údajů a organizační řád obce Čakov s přílohou.
PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4) Zastupitelé projednali a schválili uzavření smlouvy se společností VRV a.s.
na vyhotovení projektové dokumentace k domovním přípojkám na plánovaném
skupinovém vodovodu Chopos a pověřili starostu uzavřením smlouvy.
Jednotlivé projekty přípojek budou po vyúčtování společností VRV účtovány
konkrétním fyzickým osobám.
PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

5) V diskuzi k meziobecní smlouvě k budoucímu provozování skupinového
vodovodu Chopos se zastupitelé dohodli, že uvedení ekvivalentních připojených
obyvatel v tabulce u jednotlivých obcí je nedostačující a požadují doplnění o
skutečný minimální objem vody v kubických metrech pro danou obec. Starosta
zajistí úpravu smlouvy do příštího zasedání zastupitelstva obce Čakov.

6)

Zastupitelé projednali a schválili úpravu rozpočtu obce Čakov.

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0
7) Různé – bez obsahu

8) V diskusi se zastupitelé vyjadřovali k různým problémům v obci.
9) Závěr zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Martin Schovánek,
který poděkoval zastupitelům za účast na zasedání. Zároveň poděkoval všem
zastupitelům za odvedenou práci pro obec Čakov, zejména těm, kteří se rozhodli
již nekandidovat a ostatním popřál mnoho úspěchů v nových volbách.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje :
• směrnici k ochraně osobních údajů
• organizační řád obce Čakov za rok
• úpravu rozpočtu obce Čakov – rozpočtové opatření č. 3
• uzavření smlouvy na projekty domovních přípojek se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Ověřovatelé zápisu: František Smrkovský

Milan Pohan
Zapsal: Schovánek Martin

Vladimír Šenk
místostarosta obce

V Tatouňovicích dne 27. 9. 2018

Mgr. Martin Schovánek
starosta obce

