
Zápis č. 2/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 27.1.2014 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan, 

Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip, Ph.D.  

 

Omluven:        Jabůrková Jana  

 

Hosté: 

 

Začátek: 19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno pět 

zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím 

bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 

 Projednání příspěvku dle žádosti společnosti Lungta ze dne 

13.1.2014 

 Projednání uzavření navržených smluv o dodávce elektřiny na 

některá odběrná místa – tarif Obec II od firmy E.ON 

 Odměňování zastupitelů na rok 2014 dle změn v legislativě 

 Diskuze – různé 

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním žádosti společnosti Lungta o připojení se 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 

2014. Zastupitelstvo rozhodlo o neúčasti na této akci. 

Pro:  5  Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

4. Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem smluv na sdruženou dodávku elektrické 

energie na některá odběrná místa Obce Čakov společnosti E.ON. Jedná se o odběrná 

místa, kde nebyl již v minulém roce zasmluvněn výhodnější tarif Jistota a uzavřením 

nových smluv s tarify Obec II by měla být na tři roky zajištěna dodávka energie za 

výhodné ceny roku 2014 pro odběrná místa především veřejného osvětlení. 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením těchto smluv.  

Pro:  5   Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

5. Starostka informovala zastupitelstvo o změnách v legislativě od 1.1.2014 

v odměňování zastupitelů měst a obcí. Od 1.1.2014 bylo odsouhlaseno zákonodárci 

vrácení odměn pro zastupitele měst a obcí na původní úroveň roku 2010. 

Zastupitelstvo tedy schvaluje výši odměny neuvolněným zastupitelům na maximální 

možnou hranici dle novelizovaného zákona. Odměna uvolněného starosty je určena ze 

zákona. Takto stanovené odměny náleží zastupitelům od 1.1.2014. 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0  

 

 

 

 

 

 



Konec:  21:00    hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová 

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl                                           

 

 

 Ing. Milan Vlk 

 

 

   Bc. Jan Dušák 


