ZAPIS
Z ustavujícíhozasedáníZastupitelstva obce Čepí,
konanéhodne 7. listopadu201{ na obecním úřaděl'Čepí
Přítomni:
Omluveni:

(dle prezenční
7 členůzastupitelstva
listiny)

UstavujícízasedáníZastupitelstvaobce Cepí bylo svoláno dosavadnístarostkoudne 30. Ťíjna2014,
informace o konání zasedáníbyla vyvěšenana úřednídesce obecníhoúřadu dne 30. Ťť1na2014,tj.
nejméně7 dní před veřejným zasedáním.Na elektronickédesce obecníhoúřadu na internetových
stránkách obce - www.cepi.g- dne 30. října 201,4.Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas
v souladu s ustanovením$ 9i a $ 93 zákona o obcích.
Zasedáníbylo svoláno řádně tak, aby se v souladu s $ 91 odst. 1 zákona 12812000Sb.' o obcích
(obecní zÍízeni),vplatném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnostvoleb nebo hlasování (lhůtauplynula dne 24. října v 16,00 hod, žádný návrh
nebylpodán.)
Předsedajícímustavujícíhozasedáníje MVDr. Zuzana Dvořáková - dosavadnístarostkaobce.
Jednánízastupitelstvabylo zahájenov 18.05 hod za přítomnosti 7 členůzastupitelstvaobce Čepí,
to je nadpolovičnívětšiny členůzastupitelstvaobce. Prezenčnilistina je nedílnou součástízápisu
jednání.
Před zahájenímzasedání bylo členůmzastupitelstva obce předáno osvědčenío zvolení členem
zastupitelstvaobce podle $ 53 zákonač.49Il2001 Sb., o volbách do zastupitelstevobcía o změně
některýchzákonů,v platnémznění.
Předsedajícív souladu s $ 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvaIa přítomnéčleny zastupitelstvake
sloŽení slibu. Před sloŽením slibu předsedajícíupozornila přítomné členy zastupitelstva, Že
odmítnutísložit slib nebo sloŽeníslibu s výhradou má za následek zán1k mandátu ($ 55 zákona
49ll200l Sb., o volbách do zastupitelstevobcí a o změně některých zákoni, v platnémznění).
SloŽeníslibu proběhlo tak, že předsedajícípřečetlaslib stanovenýv $69 odst. 2 zákona o obcícha
jmenovitě vyzva|a přítomnéčleny zastupitelstva ke sloŽení slibu pronesenímslova ,'slibuji.. a
podpisem na připravenémarchu.
Žaany členzastupitelstvaneodmítlsloŽit slib ani nesložilslib s výhradou.

:
scrrvÁrnxÍpnocnauu .rnoxÁNÍ

Návrh programu je v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnouna úřednídesce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cepí schvaluje následujícíprogram ustavujícíhozasedání:
1. Určenízapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu ($ 95 odst. 1zákona o obcích)
2. Volba starosty a místostarosfyobce Cepí
- určení,které funkce budou členovézastupitelsfua lykonávat jako dlouhodobě uvolnění
($ 71zákona o obcích)
- volba starosty a místostarosty
J.
Zíuenívýborů
4. Rozhodnutí o odměnách za ýkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva ($ 72 zákona o
obcích)
1
5. 3. úprava rozpočtuobce Čepínar.20L4
6. Návrh rozpočtuobce Cepí na r. 2015
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ffi
7 . Cenovénabídky na rekonstru|rciÚ.e.ď vc výčepuC)becníhodomu
8 . Diskuze
9 . Závěr
Hlasováníz pro 7, proti 0. zdrŽelse 0.
UsneseníbYlo schváleno.
zasedánízastupitelstva:
Způsobhlasovánína ustar.uiÍcím
nár.rzíchr- prúběhuzasedáníveřejně.
r'šech
o
Hlasor,at
usnesení:
Návrh
Hlasováníz pro 7, proti 0, zdrŽelse 0.
Usneseníbylo schváleno.

1) Určenízapisovatelea dvou ověřo
Předsedájící navrhla určit or'ěřovateli zápisu paní Věru Koppovou a pana .iiřího Pekárka a
. Před hlasováním
zapisovatelem Zuzanu Dvořákovou. K návrhu nebyly Vzneseny Žádnéprotirlár-rh1
dala předsedajícímožnostvyjádřit se přítomnýmzastupitelům.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepíurčuje zapisovatelem pani Zuzanu Dvořákovou
ověřovateli zápisu paní Věru Koppovou a pana Jiřího Pekárka.
řIlasování: pro 7,proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

Jednacířád zastupitelstr'aobce Cepí
starý - schválen 11. 3. 2003 s platnostíod I. 4. 2003
nový, aktualizovanýpředloženke schválení,platnostod 7. 1I.2014
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepíschvaluje nový jednací řád Zo s plat.nostíod 7. 11.

2014.
pto./,proti0, zdtŽeIse 0.
Hlasování..
flsneseníbylo schváleno.

2) Volba starosty a místostarostyobce Čepí
- určení.kteréfunkce budou členové
zastupitelstvavykonávat iako dlouhodobě uvolnění
(Q 71 zákona o obcích)
- volba starosty
- volba místostarosty
Návrh č.1: dlouhodoběuvolněný starosta
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepív souladu s $ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
oič.,;",že pro výkon funkce starosty obce bude členzastupitelstvadlouhodobě uvolněn.
Hlasování: pro 6, proti 0 zďrŽe|se 1 (Festová).
Usneseníbylo schvá|eno.
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Návrh č.1: oba

a kontrolní)3č1enné
(finanČní

výbor. oba
výbor a kontrolní
finanční
zřizuje
čepí
Zastupitelstvo obce
usnfse*
Nivrh
*1-t-o. bodou tříčlenné.

Návrh č,.1,:Jiří Pekárek
8)
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Návrh usnesení:Zastupitelstr'o obc
Pekárka.

čcpi votí přeclsedou finančnÍhoriboru

pana .|iřího

Hlasování: pro 6, proti 0. zdrŽe|se I tPekárek).
Usneseníbylo schváleno.

Volba členůfinančníhorí.boru
Návrh č.1: Lenka Kadlecor'á.Edita Pekárkol.á
Návrh č.2: Petra Cerníková.Mgr. Ilrs. He|erra\iančurová
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepír.olí členy finančníhovýboru: Lenka Kadlecová,
Edita Pekárková.
Hlasování: pro 6, proti 1 (Festová),zdrŽelse 0.
Usneseníbvlo schváleno.

Volba předsedy kontrolního vÝboru
Návrh č.1: Lenka Velebná
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepívolí předsedkyní kontrolního výboru paní Lenku
Velebnou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželse1 (Velebná).
UsneseníbYlo schváleno.

Volba členůkontrolníhovýboru
Návrh č.1: Ing. Roman Vančura,Lucie Pohorelcová
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čepí volí členy kontrolního výboru: Ing. Roman
Vančura,Lucie Pohorelcová.
Hlasování: pro 1, proti 5 (Dvořáková, Pekárek, Velebná, Ryba, Koppová), zdržeIse 1 (Ritschel).
Usnesenínelrylo schváleno.

Volba předsedy stavebníhovÝboru
Návrh č.1: Vladimír Ryba
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepívolí předsedou stavebníhovýboru pana Vladimíra
Rybu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zďrželse 1 (Ryba)
Usneseníbvlo schváIeno.

Volba členůstavebníhovÝboru
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Návrh č.1: Ing. Radek Capskr. .|an\'rmeta|.Jiň Pekárck.Milan Chocherčlik
Návrh. č.2: Miroslava Pleskotorá.\.|adimírKonrb'crcc.N1gr.Ing. Vančuroiá.lrls. I{otllatr Vančura
Návrh usnesení:Zastupite|str.o
stavebníhovýboru: Ing. Ratlek Čapský,
obce Čepíro|í člen1Jan Vymeta|' Jiří Pekárek, }ti|an Chocherčák.
Hlasování: pro 6, proti 0. zdrŽelse1 1Festor.á).
Usneseníbylo schváleno.
Volba předsedy kulturního výboru
Návrh č.1: JindřiškaFestová
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepívolí přeclsedkyníkulturního výboru paní Jindřišku
Festovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželse 1 (Festová).
Usneseníbvlo schváleno.

ru
Volb a členůkullqm :íhq_ylt-bo
Návrh č.1: JaroslavaChocherčáková,Bc.,RůŽenaPlacková
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čepí volí členy kulturního vÝboru: Jaroslava
Chocherčáková,Bc. RůženaPlacková.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrže|se 0.
Usneseníbylo schváleno"
Volba předsedy r^ýborupro sociálnívěci a životníprostředí
Návrh č.i: Věra Koppová
Návrh usnesení:Zastupitelsfuo obce čepívolí předsedkyní výboru pro sociální věci a životní
prostředí paní Věru Koppovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželse 1 (Koppová).
Usneseníbylo schváleno.
Volba členůvÝboru pro sociálnívěci a životníprostředí
Návrh č.1: Vlasta Novotná

4) Rozhodnutí o odměnách za vÝkon funkcí neuvo|něných členůzastupitelstva (Q 72
zákona g obcích)
měsíčníodměny neuvolněným členům_ naŤízenivlády č. 3]12003 Sb., o odměnách za výkon
flnkce členůmzastupitelstev- poslednízněni platnéod 1. 1.2014

ffi
odměny zavýkon funkce Člr-.num
zasneitc}íct"- :{7] zákorro obcích
Nár,rlrč.1: za výkon furlkcctleurolněného
členazastupitelstva
obce- předsed)ríbclru(880 + 280
+ 180 + 180) 1 520 Kč ode dIrczrolc'nído l.unlicepředsed1'výboru
Návrhusnesení:Zastupite|str.oobceČepír.sou|adus$72a$84o<|st.2písnr.n)a$77odst.
písm. b) zákona o obcích stanor.íodměnu zn r-ýkon funkce ncuvolněnéhočlenazastupitelstva
a současněpředsedy r'ýboru zastupitelsfr.aobce r'e výši 1 520 Kč měsíčně.odměna bude
poskytována ode dne zr'olení do funkce předsedy výboru. V případě náhradníka ode dne
prvního zasedánízastupitelstr'a,jehožse zúčastnil.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrŽelse 0.
Usneseníbylo schváleno.
- Q 77 odst.2 zákonao obcích
odměna zavýkon neuvolněného
místostarost1,obce
Návrh č,1: 7 509 + 6 520+ 280 + 180: 74 489Kč

Návrh usnesení:Zastupitelsfvo obce Čepív souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovíodměnu za výkon funkce místostarostyjako neuvolněnéhočlenazastupitelstva
obce ve výši 14 489 Kč měsíčně.odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrŽe|se 2 (Festová,Mgr' Ritschel)
Usneseníbylo schváleno.

s) 3. úprava rozpočtuobce Cepí na r. 2014
finance na podzimníkomunálnívolby
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Cepí schvaluje 3. úpravu rozpočtuobce Čepína r.2014
(viz příloha).
Hlasováníz pro 7, proti 0, zdržeIse 0.
Usneseníbylo schváIeno.

6) Návrh rozpočtuobce Čepína r. 2015
návrh rozpočtuMŠ včetnědodatku (vnitřní zaŤízení)
návrh bude zveřejněn min. 15 dní, úprava některých položek, schválení, popŤ, zapracování
připomínek občanůna dalšímjednání zastupitelstva - prosinec 2014 (ptojednáníjiŽ novým
vÝborem)
f,rnančním

7) Cenovénab-ídkyna rekonstrukci topcníve vÝčepuObecníhodomu
dle PD Ing. Rádka Capského- slepý rozpočet
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CN budou poSouzel]\.proiednázasupitc.|srr
tr příŠtě
8) Diskuze
Ža,Jost o povoleníparkor'ání na chodníku u Otrecního
<lomu
p. Radko Knespl - nájemcerí.čepu
()I) - rrltrazcnéoznačené
místo(zpoplatnit.)
nai.ízení
obce)
Ize podat Žádostna MnP/oD. r
l,olicic CR
1.|ádr.erlí
parkováníu DCHB - 3 označenámístanrtl *sL)LlKroma auta neustálé hádk1 o \'}'lnezenémísto zpoplatnit?
Návrh usnesení: Zastupite|stvoobce''Č9nitloporučuje
využítparkol,ací plochu u DCHB a
neschvalujeparkování na chodníkupřed OD a.vevyjádu
od DCHB.
Hlasování: pro 7, proti 0. zdtželse0.
Usneseníbylo schváleno.

Borovice v MŠ
u pískoviŠtě,
blízko.terasy- nečistotyv pískoviŠti,
v okapu, na terase
paníředitelkapožádalao zváženípokácóní,dostatekjin
i,J"nev prostoru areálu MŠ,výsadbakeřů
v budoucnosti

KomunáIníodpad
Nová oZY vyhláška o poplatcíchza sběr a svoz kom.
odpadu na r. 20|5 - výšepoplatku vycházi
zceny, kterábyla obcízap|acenaZasběr
a svoz Ko zat.2013:33I362Kč
početobyvatelk 1. 1.2014 (4I7) + cizinci (13) +
rekreační
nem. (obyv atelébezTP- 9): 439
výpočtem:331 362 : 439:754,81 Kč/os(:jedna sloŽka
poplatku)
+ 250 Kč za tříděný odpad (: druhá pevná
sloŽka poptátku;.
* výše
'J "- poplatku
L
/) celková
250 + 755 :
ť
1 005 Kč, zákon stanovímax' výšipoplatku 1 000 K8
Četnost
svozu Ko - anketa:52 odpovědí
neměnit četnostSVoZu(zachovat svozkaždýtýden):
10x
v ý v o z 1 x z a 1 4 d n í p oc e l ý r o k :1 5 x
vývoz Lxza74 dnípůlroku: 26x
(nejasné
označení
1x)
TS Hlinsko - or.ientační
porovnánícen na 1 poplatníkďrok:
Svoz lx ýdně - 52 svozů'zarok:57t,24Kč bez DPH
Svoz 1x za14 dní-26 svozůzarok:473,68Kč
bez DPH
Svoz kombinovaný- 39 svozůzarok..531,05Kč bez
DPH

Tříděný odpad
v r. 2015 pokračovatv zavedenémletošnímsystémuzadarmopytle, budou transparentnína vŠe
kromě pýlů na kartony, svoz 1 x za 14 dní, poplatek
od EKo-KoMu připadne á.me c,anptast
qrÓ
začnemes tříděnímkovů (plechovky)
od r.20|5 přesná evidence tříděnídruhu odpadu čárovým
kódem na čp.a byt l, bytovce + vážení
vytříděnéhoodpadu
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počítačový
program na er,idencimrrožstv|ldruhu l.r-tříděného
odpadu - na základě toho pak odečet
firrancíod zák|adnívýšepop|atku zakn'oapaa
toto se plně uplatnía r'1,uŽijeaŽod'r.
i;6j
2016

Modernizace webových stránek o!:" _
ANTEE: legislativní optimalizace webu: celkové
pročištění
a nastaveníceléhou'ebu s r'ýjimkou grafiky za
5.OOOKčbez DPH
jednáníZo v r.2074:
Příští

-

schválenírozpočtuobce nír 2015
pŤíkazk řádné inventarizaci maietku a závazkŮ
veřejnosprávníkontrola hospodařenív MŠ
nová oZY o výšipoplatku zakom. odpad na r. 2015
smlouva s TS Hlinsko na r. 2O|5 - četnostsvozu
Ko
žádosto odkoupenípozemku - opakovanážád'ost:
Hana Mikulínová, Čepí38 - p. p. č.
|0I/L1 (zahrádka,pes),nabídkaprónájmu za 1
Kčlm2/rok
dodatekk nájemnísmlouvě s Agio Tráde' st. Čivice
schváleníčlenůvýboru kontrolníhoa výboru pro
sociálnívěci apro životní
prostředí
cenovénabídky na topeníve výčepu

ř.:.1ruromberec:

při projedn
áváníboduč.3 - nebyloudělenoslovuhostu,byl předloŽen
nový

i1i::Í"Ťs';:?']'ffÍT#,Pj.:*

ze zastupiteli
schválen.
Jména
nebylaschválena,
atejiž by|a

Jakýje zájemmítuvolněného
starostu_ nebyloodpovězeno.
9) Závěr

Ukončeno,
přečteno,
podepsánov 19:57hod.
Vyhotoveno ve dvou výtiscích.Jeden
Zap sa|a:Zuzana Dvořáková ...

bude předán zaměstnavateli zvolenéstarostky

ověřili: Věra Koppová
Jiří Pekárek
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LISTINA
TY

z ustrvliícíhc trtjzrstupitelstva

obce Cepí,

2o|4 na obecním úřadě v Cepí

konanéhodne 7. listopdr
Clenové zastupitelstva obce:
Jméno

Počet
1

JINDRISKA

FESTOVA

2.

ZUZANA

DvoŘÁKoVÁ" MVDr.

a
J.

VERA

KoPPovÁ

4.

JIRI

PEKAREK

5.

ROBERT

RITSCHEL, Mgr.

6.

VLADIMIR

RYBA

7.

LBNKA

VELEBNÁ
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Příloha kzápisuz
:
prokazující
složed]
Listina

obce

SLIB CLENA ZASTTJPITBLSTVA OBCE
,,Slibuji věrnost Českérepublice. S|ibuji na svou česta svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě' v zájmu obce a jejích občanůa řídit se
Ústavou a zákony české repubti|ry" [$ 69 odst. I zákona č. 12812000Sb., o
v platnémnění].
obcích (obecní zÍízení),
Svym podpisem potvrzuji složeníslibu

Jménoa příjmení:

Podpis:

Jindřiška FESTovÁ

ú,-/

ruln
4//

MVDr. ZuzanaDvoŘÁKovÁ

4r"

Věra KoPPovÁ
s
Jiří PEKÁREK

\x1-/

Mgr. Robert RITSCHf,L
Vladimír RYBA
Lenka VELEBNÁ

V obci Čepí'7.II.2014

/

//

,4^-/

Dosavadnístarostkaobce Čepísr.otár.ár.souladus 91 odst. 1 a 93 odst. 1 zák.
$
$
č.
12812000Sb.. o obcích(obecnízřízení),v platnémznění.

USTAVIIJÍcÍ
ZASEDÁI\Í
r\QyE zvoLEr\Er{O
Yr

ZASTUPITELSTVA

OBCE ČnpÍ

PATEK 7. LISTOPADT] 2OT4
OD 18,00HODIN

I{A oBtrCxÍuÚŘaoĚ vČppÍ
NavrŽený proqram:
1' Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu ($ 95 odst. I zákonao obcích)
2. Schváleníprogramu
3. Volba starostya místostarostyobce Čepí
- určení, které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako
dlouhodoběuvolnění($ 7I zákonao obcích)
- volba starostya místostarosty
4. ZŤízenívýborů
5. Rozhodnutío odměnách zaýkon funkcí neuvolněných členůzastupiteistva
(s 72 zákona o obcích)
6. 3, upravarozpočtuobce Cepí nar.2OI4
7. Návrh rozpočtuobce Cepí nar.2015
8' Cenovénabídkyna rekonstrukcitopeníve výčepuobecního domu
9. Diskuze
10.Závěr
Před schválenímprogramusložíčlenovézastupitelstvaobce slib.
Zasedánízastupitelstvaobceje veřejné($ 93 odst.2 zákonao obcích).

Vyvěšeno:30. I0.2014

MVDr. ZuzanaDvořáková
dosavadnístarostkaobce Čepí

