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Tatouňovice 5, 25724 Chocerady
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Z á p i s
č. 6/2018

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne
28.12.2018 od 19,00 hodin v sále KD, Tatouňovice čp. 5.

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

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání obecního zastupitelstva ze
dne 6.12.2018
3) Schválení rozpočtu obce Čakov na rok 2019
4) Schválení úpravy rozpočtu obce Čakov dle skutečného plnění roku
2018
5) Schválení rozpočtu DSO CHOPOS – příspěvek obce Čakov
6) Schválení rozpočtu DSO BENEBUS – příspěvek obce Čakov
7) Různé
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 - 9, proti – 0, zdržel se -0
2) Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 6. 12. 2018. Z přítomných zastupitelů neměl nikdo k zápisu
připomínky.
3) Starosta seznámil přítomné s rozpočtem obce Čakov na rok 2019 po
jednotlivých položkách.
Celkové příjmy pro rok 2019 ve výši 1.851.800 Kč
Celkové výdaje pro rok 2019 ve výši 2.049.500 Kč
Rozpočet je sestaven jako schodkový s možností zapojení přebytku
hospodaření z minulých let ve výši cca 2,5 mil. korun. Návrh rozpočtu obce
na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce dne 6. 12. 2018 a rovněž tak dne
9. 12. 2018 na elektronické úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup na web. stránky obce http://www.obeccakov.cz/.
Zastupitelé schválili rozpočet obce Čakov na rok 2019.
Pro - 9, proti – 0, zdržel se -0
4) Zastupitelé schválili úpravy rozpočtu obce Čakov dle skutečného plnění
uvedeného v rozpočtovém opatření.
Pro - 9, proti – 0, zdržel se -0
5) Starosta seznámil zastupitele a hosty s rozpočtem svazku CHOPOS a výši
příspěvku, kterou se bude obec Čakov na rozpočtu podílet. Zastupitelé berou
celkovou částku 163 000 Kč na vědomí a příspěvek schvalují.
Pro - 9, proti – 0, zdržel se -0
6) Obci Čakov byla zaslána výše příspěvku na DSO BENEBUS. Částka ve výši
23 684 Kč zajistí pro naši obec ostatní dopravní obslužnost v roce 2019.
Zastupitelé příspěvek schvalují.
Pro - 9, proti – 0, zdržel se -0

7) Různé
Zastupitelka obce si připravila shrnutí chodu obce Čakov za rok 2018. Její
souhrn představoval například celkový počet obyvatel obce, přehled občanů
nad 70 a 80 let a průměrný věk žijících obyvatel. Dále shrnula kulturní akce,
které se v roce 2018 v obci odehráli a přítomné seznámila s programem
událostí v roce 2019. Obyvatelé s mohou těšit např. na turnaj Člověče nezlob
se, maškarní rej nebo dýňový průvod.
Starosta seznámil zastupitele a hosty s plánovaným odečtem vodoměrů, který
bude probíhat o víkendu 10.1. a 11.1. 2019. Odečty vody provedou starosta a
místostarostové.
8) V diskusi se zastupitelé a hosté vyjadřovali k další problematice v obci.
Mezi které patřila diskuze o SDH Tatouňovice, příspěvky pro myslivecký
sbor a sbor dobrovolných hasičů, účast dětí na hasičských soutěžích,
poplatky za odvoz komunálního odpadu a další.
9) Závěr zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Mgr. Martin
Schovánek, který poděkoval zastupitelům a hostům za účast na zasedání, a
za aktivitu při práci pro naši obec.
U s n e s e n í:
Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje:
✓ rozpočet obce Čakov na rok 2019
✓ úpravu rozpočtu obce Čakov dle skutečného plnění z rozpočtového opatření
✓ příspěvek pro DSO CHOPOS
✓ příspěvek pro DSO BENEBUS

Ověřovatelé zápisu:

Helena Zdeňková

Milan Pohan

Zapsala: Bc. Petra Vávrová

Mgr. Martin Schovánek

Bc. Petra Vávrová

Petr Kudrna

starosta obce

místostarosta obce

místostarosta obce

V Tatouňovicích dne 28. 12. 2018

