Zápis č. 15/20 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 30.12.2020
Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p.20
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Michaela Bébrová, Jana Jabůrková,
Ing. Milan Vlk
Omluven:

Bc. Jan Dušák, Ing. Libor Kukla

Hosté:
Začátek:

18:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 5 zastupitelů a
zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Ing. Lenka Šišpelová a
ověřovateli zápisu bude Ing. M. Bébrová, J. Jabůrková.
2. Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulého zastupitelstva. Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí.
3. Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání zastupitelstva:
Navržený program:
1. Rozpočtové provizorium na rok 2021, schválení po zveřejnění
2. Diskuze a různé
– dotační příležitosti první vlny Jihočeského kraje a jiné
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Rozpočtové provizorium na rok 2021, schválení po zveřejnění
Starostka informovala o zveřejnění návrhu rozpočtového provizoria, které probíhá od 15.12.2020 bez
připomínek a podnětů. Návrh rozpočtového provizoria počítá s rozpočtovými výdaji ve výši 11.000.000,Kč v prvním čtvrtletí roku 2021 z důvodu realizace investiční akce ČOV a kanalizace Čakov,
spolufinancované z dotačního programu MZE.
Usnesení č. 103/15/2020
Zastupitelstvo schvaluje zveřejněný návrh rozpočtového provizoria na rok 2021, který počítá
s následujícími výdaji za první čtvrtletí roku 2021:

- výdaje leden 2021 – 6.000.000,- Kč,
- výdaje únor 2021 – 3.000.000,- Kč ,
- výdaje březen 2021 - 2.000.000 ,- Kč.
Výdaje prvního čtvrtletí roku 2021 činí celkem 11.000.000,- Kč. Zvýšené výdaje
rozpočtového provizoria jsou způsobeny smluvními závazky ohledně investiční akce
kanalizace a ČOV Čakov, spolufinancované z dotačního programu MZE.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Diskuze a různé
– dotační příležitosti první vlny Jihočeského kraje a jiné
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen na 18.1.2021 od 18:00 hod.
Termíny jsou předběžné. O platném termínu budou všichni informováni dle legislativy.
Konec:

18:45 hod.

Zapisovatel:

Ing. Lenka Šišpelová

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé: Ing. Michaela Bébrová
Jana Jabůrková

