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Z á p i s
č. 6/2019

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne
30.12.2019 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 3.12.2019
3) Schválení rozpočtu obce Čakov na rok 2020
4) Schválení úpravy rozpočtu obce Čakov dle skutečného plnění roku
2019
5) Schválení rozpočtu DSO BENEBUS – příspěvek obce Čakov
6) Schválení rozpočtu DSO CHOPOS – 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) Místostarosta provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 3. 12. 2019. Z přítomných zastupitelů měl k zápisu
připomínky p. Pohan, který žádal o doplnění zápisu o seřízení fotobuňky u
pouličních lamp v obci Čakov. Zastupitelé s doplněním zápisu souhlasí.
3) Starosta seznámil přítomné s rozpočtem obce Čakov na rok 2020 po
jednotlivých položkách.
Celkové příjmy pro rok 2019 ve výši 2.000.900 Kč
Celkové výdaje pro rok 2019 ve výši 5.935.000 Kč
Rozpočet je sestaven jako schodkový s možností zapojení přebytku
hospodaření z minulých let a zbývající část kryta poskytnutým úvěrem. Návrh
rozpočtu obce na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce dne 9. 12. 2019 a
rovněž tak tohoto dne zveřejněn na elektronické úřední desce způsobem
umožňujícím
dálkový
přístup
na
webové
stránky
obce
http://www.obeccakov.cz/.
Zastupitelé schválili rozpočet obce Čakov na rok 2020.
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) Obci Čakov byla zaslána výše příspěvku na DSO BENEBUS. Příspěvek
zajistí pro naši obec veřejnou dopravní obslužnost v roce 2020. Zastupitelé
příspěvek schvalují.
Pro - 9, proti – 0, zdržel se -0

6) Starosta seznámil zastupitele a hosty s rozpočtem svazku CHOPOS a výši
příspěvku, kterou se bude obec Čakov na rozpočtu podílet. Zastupitelé berou
celkovou částku 4 515 000 Kč na vědomí a příspěvek schvalují.
Pro - 9, proti – 0, zdržel se -0
7) Různé
Zastupitelka H. Zdeňková si připravila přehled chodu obce Čakov za rok
2019. Souhrn seznámil přítomné hosty s celkový počtem trvale přihlášených
obyvatel, počtem občanů nad 70 a 80 let a průměrným věkem obyvatel. Dále
připomněla kulturní akce, které se v obci během roku pořádaly a přítomné
seznámila s plánovaným programem událostí pro rok 2020. Občané se mohou
těšit např. na 2. ročník turnaj Člověče nezlob se, maškarní rej, MDŽ, dýňový
průvod nebo tradiční rozsvícení vánočních stromečků.
8) V diskusi se zastupitelé a hosté vyjadřovali k další problematice v obci.
Jeden z dotazů vznesl p. Č., který směřoval na bližší rozklíčování výše
příspěvku pro CHOPOS. Dalším příspěvkem do diskuze byly otázky
k poplatkům za komunální odpad v nadcházejícím roce a dotazy ke zvýšení
koeficientu daně z nemovitosti. Pan F. zhodnotil chod SDH Tatouňovice a
vznesl požadavek na zapůjčení klubovny spolku Diana. Následoval dotaz
zastupitele obce p. Pohana, který se ptal na těžbu dřeva v obecním lese.
Těžba prozatím nebyla zahájena z důvodu naplnění časových kapacit
těžebních společností. Posledním bodem diskuze bylo upozornění
zastupitele p. Pohana na rozsvícení veřejného osvětlení v obci Čakov. I
přestože byly pouliční lampy již dvakrát seřizovány, stále se nepodařilo
nastavit správnou citlivost fotobuňky. Starosta obce zkontaktuje odpovědnou
osobu, aby sjednala nápravu.
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 2020
✓ úpravu rozpočtu obce Čakov dle skutečného plnění z rozpočtového opatření
✓ příspěvek pro DSO BENEBUS

✓ příspěvek pro DSO CHOPOS

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 30. 12. 2019

