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Z á p i s
č. 5/2018

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne 6. 12.
2018 od 19,00 hodin v kanceláři OÚ, Tatouňovice čp. 5.

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

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání obecního zastupitelstva ze
dne 31. 10. 2018
3) Návrh rozpočtu obce Čakov na rok 2019
4) Schválení úpravy rozpočtu obce Čakov
5) Schválení darů občanům obce starších 70-ti let
6) Různé
- nabídka p. Filipa na odkup hasičské stříkačky
- dotace k rekonstrukci veřejného osvětlení Čakov
- termín výroční schůze
- projednání žádosti o příspěvek Posázaví
7) Diskuse
8) Závěr

1) Zasedání obecního zastupitelstva zahájila místostarostka, která přivítala
přítomné členy obecního zastupitelstva. Konstatovala, 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 - 7, proti – 0, zdržel se -0
2) Místostarostka provedla kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 31. 10. 2018. Z přítomných zastupitelů neměl nikdo
k zápisu připomínky.
3) Místostarostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu obce Čakov na rok
2019 s příjmy ve výši 1.851.800 Kč a výdaji ve výši 2.049.500 Kč. Rozpočet je
navržen jako schodkový s možností zapojení přebytku hospodaření z minulých
let ve výši cca 2.5 mil. korun.
Pro - 7, proti – 0, zdržel se -0
4) Dále místostarostka obeznámila přítomné zastupitele s úpravou rozpočtu obce
Čakov pro rok 2018. Pro tento rok se jedná o 4. rozpočtové opatření, které
členové zastupitelstva schválili.
Pro - 7, proti – 0, zdržel se -0
5) Dalším bodem zasedání bylo schválení darů občanům obce starších 70-ti let.
Zastupitelé projednali a odsouhlasili finanční dar ve výši 500,- pro každého
občana nad 70 let.
Pro - 7, proti – 0, zdržel se -0
6) Různé
a) Místostarostka seznámila přítomné s nabídkou spoluobčana, který přišel
s návrhem na odkup hasičské stříkačky obcí Čakov. Nabídl obci odkup za
30.000 Kč. Zastupitelé nabídku projednali a domluvili se, že návrh
projednají znovu po výroční hasičské schůzi. Zároveň zastupitelé požádali
členy SDH o přednesení a projednání návrhu na jejich výroční schůzi.

b) Místostarostka předložila zastupitelům návrh na rekonstrukci veřejného
osvětlení v roce 2019. Rekonstrukce veřejného osvětlení se provede
v obci Čakov, od které se očekává modernizace zastaralého osvětlení a
zároveň povede k finanční úspoře za elektrickou energii. Zastupitelé
rekonstrukci veřejného osvětlení v Čakově schválili a zároveň souhlasí s
podáním žádosti o dotaci na Středočeský kraj.
Pro - 7, proti – 0, zdržel se - 0
c) Zastupitelé projednali termín výročního zasedání obecního zastupitelstva
a dohodli se datu 28.12.2018 od 19:00 hod.
d) MAS Posázaví zaslala na obecní úřad žádost o finanční příspěvek ve výši
12.400 Kč. Zastupitelé žádost projednali a poskytnutí finančního
příspěvku zamítli.
e) Pro - 0, proti – 7, zdržel se - 0
7) V diskusi se zastupitelé vyjadřovali k další problematice v obci. Člen
zastupitelstva navrhoval řešení na úsporu pitné vody pro další roky. Dále
zastupitelé mluvili o činnosti obce v oblasti kultury. Navrhovali uspořádání
maškarního plesu a dalších společenských akcí pro rok 2019.
8) Závěr zasedání obecního zastupitelstva provedla místostarostka Petra
Vávrová, která poděkovala zastupitelům za jejich účast na zasedání.
U s n e s e n í:
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje:
✓ návrh rozpočtu obce Čakov na rok 2019
✓ úpravu rozpočtu obce Čakov v roce 2018
✓ finanční dar ve výši 500 Kč pro občany starší 70-ti let
✓ rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Čakov
Zastupitelstvo obce Čakov neschvaluje:
✓ finanční příspěvek pro MAS Posázaví ve výši 12.400 Kč

Zastupitelstvo obce Čakov bere na vědomí:
✓ nabídku na prodej hasičské stříkačky ve výši 30.000 Kč
✓ termín výročního OZ 28.12.2018 v 19:00 hod

Ověřovatelé zápisu:

Helena Zdeňková

Drahomíra Bartošová

Zapsala: Bc. Petra Vávrová

Mgr. Martin Schovánek

Bc. Petra Vávrová

Petr Kudrna

starosta obce

místostarosta obce

místostarosta obce

V Tatouňovicích dne 6. 12. 2018

