Zápis č. 5/20 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 31.3.2020
Místo konání: OÚ Čakov, Čakov č.p.20
Přítomní zastupitelé:

Bc. Jan Dušák, Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Jana Jabůrková, Ing Libor
Kukla, , Ing. M. Bébrová

Omluven:

Ing. Milan Vlk

Hosté:
Začátek:

18:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů a
zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelstvo je vedeno v souvislosti s epidemií COVID-19 a
vyhlášeným nouzovým stavem v souladu s krizovými nařízeními a doporučeními vlády a MV pomocí
prostředků dálkové komunikace a je pořízen audio a video záznam z tohoto zasedání. S pořízením záznamu
všichni přítomní zastupitelé souhlasí. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Ing. Lenka Šišpelová a
ověřovateli zápisu bude Jana Jabůrková, Ing. Ladislav Prener
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:
▪
▪
▪

Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 po jeho zveřejnění
Epidemie COVID-19 – předání aktuálních informací, projednání případných návrhů a
podnětů na další opatření
Diskuze a různé
- práce v lese - sázení prosto kořenných sazenic obcí

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 po jeho zveřejnění
Starostka informovala zastupitele, že zákonné zveřejnění rozpočtu proběhlo bez připomínek.
Usnesení č. 25/05/2020:
Zastupitelstvo po zákonném zveřejnění projednaného návrhu rozpočtu, které proběhlo bez
připomínek, schválilo takto zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2020 s příjmy ve výši 6.021.040,- Kč a
konečnými výdaji ve výši 6.072.621,-Kč, schvaluje jej jako schodkový ve výši 51.581,- Kč, rozpočtový
schodek bude kryt z přebytků let minulých. Zastupitelstvo pověřuje starostku zveřejněním
schváleného rozpočtu dle platné legislativy.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Epidemie COVID-19 – předání aktuálních informací, projednání případných návrhů a podnětů na
další opatření
Starostka informovala zastupitele o aktuálním chodu obecního úřadu, mateřské školy a ostatních veřejných
prostor v souvislosti s epidemií COVID-19. Dále o stavu ochranných prostředků, které jsou k dispozici
zaměstnancům obecního úřadu a JSDHO. Dále byly předneseny a diskutovány některé další podněty a
návrhy související s mimořádnou situací.
Usnesení č. 26/05/2020
a) Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu roušek s filtrační kapsou a jednoduchým látkovým filtrem
v počtu cca 50ks pro potřeby obce. Zastupitelstvo pověřilo starostku rozhodnutím o využití takto
nakoupených roušek s ohledem na vývoj situace.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Diskuze a různé
- práce v lese – systém sázení prosto kořenných sazenic obcí v souvislosti s epidemií COVID-19
Usnesení č. 27/05/2020
Zastupitelé se dohodli o provedení sázení prosto kořenných sazenic vlastními silami zaměstnanců OÚ a MŠ
Čakov a případně pomocí dobrovolníků za dodržení ochranných opatření. Dále se dohodli na nákupu dvou
sazečů a materiálu potřebného k sázení.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva byl starostkou navržen, 20.4.2020 od 18:30 hod. Termín
je skutečně předběžný, bude rozhodováno o svolání zastupitelstva v souvislosti s vývojem situace COVID19. O termínu budou všichni informování dle platné legislativy.

Konec:

20:00 hod.

Zapisovatel:

Ing. Lenka Šišpelová

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé: Ing. Ladislav Prener
Jana Jabůrková

Zastupitelstvo COVID:
- možnost pojízdných prodejen - nápoje Matonni a Návarová pojízdná prodejna nebo firma ze Včelné ???
- roušky - k dispozici ......ks + ochranné roušky pro úřad a jednotku (nano roušky)
- dezinfekce - pro potřeby úřadu ano - pro potřeby obyvatel?
- podněty řešené - rekreanti a jejich dojíždění sem a tam, jezdecké centrum (pro a proti)
- nakládání s odpadem - karantény a pozitivní COVID (ostatní vesnice-volat)
Výsadba stromků

Původní Usnesení č. 20/04/2020:
Zastupitelstvo schvaluje upravený návrh rozpočtu na rok 2020 s konečnými příjmy ve výši
6.021.040,- Kč a konečnými výdaji ve výši 6.063.621,-Kč, schvaluje jej jako schodkový ve výši

42.581,- Kč, rozpočtový schodek bude kryt z přebytků let minulých. Zastupitelstvo pověřuje
starostku zveřejněním tohoto návrhu dle platné legislativy.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

