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Z á p i s
Č.4 /2019

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne 4.
10. 2017 od 19,00 hodin v sále KD, Tatouňovice čp. 5.

Přítomni: Blanka Koudelková, Mgr. Martin Schovánek, Milan Pohan,
Vladimír Šenk, Drahomíra Bartošová, Bc. Petra Vávrová, Pavel
Šandl, Petr Kudrna, Helena Zděnková
Omluveni :
Program: 1) Zahájení.
2) Kontrola zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24. 9.
2017.
3) Doplňující informace k podmínkám úvěru na financování stavby
spolkového vodovodu CHOPOS, možné varianty
4) Různé
5) Diskuse
6) 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 - 9, proti – 0, zdržel se -0

2) Dále starosta provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 24. 9. 2019. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl
k zápisu námitky.
3) Starosta přivítal přítomné občany a hosty, nejprve provedl celkové shrnutí
aktuální situace ohledně spolkového vodovodu CHOPOS a před samotnou
diskuzí a dotazy zúčastněných předal slovo Ing. Kratochvílovi z DSO CHOPOS
k seznámení s podrobnějšími informacemi k projektu vodovodu. Během
vystoupení Ing. Kratochvíla započala samotná diskuze, kdy jednotlivý občané
vystupovali se svými dotazy k provedení, provozování a financování stavby
vodovodu CHOPOS. Jednotlivé dotazy byly zodpovídány starostou nebo Ing.
Kratochvílem. Své názory vyjadřovali i hosté z řad starostů obcí podílejících se
na budování vodovodu. Po proběhlé diskuzi a seznámení se nabídkou úvěrů na
financování stavby, zvážením všech možných rizik, zastupitelé schválili účast
obce Čakov na stavbě společných objektů v objemu 6%, financování stavby
prostřednictvím úvěru České spořitelny ve výši 9.500.000 Kč s úrokem 1.84%
po celou dobu trvání úvěru, a zároveň pověřili starostu uzavřením smlouvy o
úvěru s Českou spořitelnou.
PRO 7, PROTI 1, ZDRŽEL SE 1
4) Různé – bez podnětů
5) Diskuze – bez diskuze, samotná diskuze k vodovodu proběhla v bodě 3
6 ) Závěr zasedání provedl starosta, který poděkoval všem přítomným
zastupitelům a hostům za účast na zasedání.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje:
-

po projednání schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 9.500.000 Kč se
splatností do 20. 12. 2038 a pevnou úrokovou sazbou po celou dobu trvání
úvěru ve výši 1,84% p.a. na financování podílu obce na nákladech projektu

„Skupinový vodovod CHOPOS“, s Českou spořitelnou, a.s., a zároveň pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o úvěru

Ověřovatelé zápisu: Helena Zděnková

Milan Pohan
Zapsal : Martin Schovánek

Bc. Petra Vávrová

Mgr. Martin Schovánek

místostarostka obce

starosta obce
Petr Kudrna
místostarosta obce

V Tatouňovicích dne 4. 10. 2019

