zÁprs

z ustavujícíhozasedánízastupitelsfvaobce Čepí,
konanéhodne 13. dubna 2007v sále obecníhodomu v Čepí
Přítomni:
Omluveni:

7 členůzastupitelstva(dle prezenčnílistiny)
0

Zasedáníbylo svoláno dosavadnímstarostoudne 5. dubna 2007, informace o konání ustavujícího
zasedáníbyla vyvěšenana úřednídesce obecníhoúřadudne 5. dubna 200], na elektronickédesce
obecníhoúřadu na internetovýchstránkách obce - www.cepi.cz - dne 5. dubna 200], tj. nejméně
7 dní před ustavujícímzasedáním.Ustavujícízasedáni tedy bylo svoláno řádně a včasv souladu
s ustanovením$ 91 a $ 93 zákona o obcích.

scHvÁr,pNÍpŘnnspoa.rÍcÍrro
:
Předsedajícímustavujícíhozasedáníbyl navrženpan Robert Ritschel.
Hlasování: pro _ 6, proti - 0 , zdtže|se _ 1

Jednání zastupitelstvabylo zahájeno v 18.10 hod za přítomnosti7 budoucíchčlenůzastupitelstva
obce Čepí,to je všech budoucích členůzastupitelstvaobce. Na základě kontroly mandátůbylo
konstatováno, že všichni členovézastupitelstva obce byli řádně zvoleni. Prezenční listina
je nedílnousoučástízápisu jednání.

SCHvÁLENÍ PRoGRAMU

JEDNÁNÍ :

Program iednání byl navržentakto:
1. Rekapitulacevýsledkůnových voleb do Zo
2. SloŽeníslibu členůzastupitelstvaobce ($69 odst. 2 zákona o obcích)
3, Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
4. Volba místostarostya starosty
5. Schváleníjednacíhořádu zastupitelstvaobce
6. ZŤizenívýborůzastupitelstva
7. Diskuse
8. Závěr
Protinávrhv: nebyly vzneseny
Hlasování: pro - 7, proti _ 0, zdrže|se _ 0.
Návrh byl přijat.

Způsob hlasovánína ustavuiícímzasedánízasturlitelstva:
Hlasovat o všech návrzich v průběhuustavujícíhozasedáníveřejně.
Hlasování: pro - 7, proti _ 0, zdrže|se _ 0.
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1)

Rekapitulace výsledkůvoleb

Rekapitulaci výsledků voleb provedl pan Robert Ritschel pomocí výpočetnítechniky pr ezentaci
v powerpointu.
Výsledky voleb byly vyvěšenyna úřednídesce i elektronickédesce v neděli 1. dubna200].

2)

Složeníslibu členůzastupitelstvaobce

Podle $ 69 odst. 3 zákona o obcích sloŽilo slib člena zastupitelstva do rukou předsedajícího
po přečtení slibu pronesením slova ,'slibuji.. všech sedm zvolených členů zastupitelstva
jim předal
v abecednímpořadí. SloŽeníslibu potvrdili svým podpisem pod text slibu a předsedající
osvědčenío zvolení.Všichni členovézastupitelstvaobce se tak mohou ujmout svéhomandátu.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce bere na vědomí složeníslibu všech členůzastupitelsfua
podle $ 69 odst.2 zákona o obcích.
Hlasování: pro _ 7, proti- 0, zdrže|se- 0.

3)

Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu

Zapisovatelem byla navrženapaní Eva Hlaváčková, za ověÍovatelezápisu navrŽeni a schváleni
Ing. Josef Drábek a slečnaLucie Pohorelcová.
Hlasování: pro - 7 , proti _ 0, zdrželse _ 0.

4)
a)

Volba místostarostya starosty
STANOVENÍ POčTU UVOLNĚNÝCH

čLENŮ ZASTUPITELSTVA

Návrh hlasování: ZastuniteIstvo
ro vÝkon funkce staros
neuvolněné.

OBCE

uvolněného člena
všechn ostatníčlen zastunitelstva ko

Protinávrh: slečna Lucie Pohorelcová vznesla návrh neuvolněných všech funkcí a
zastupitelstva.
Hlasování pro původnínávrh: pro - 5, proti _ 2, zdrže|se - o.

b) voLBA

MTSTOSTAROSTY

Návrhy na místostarostuobce:
Miroslav Beránek
Lucie Pohorelcová
Navrženíkandidáti veřejně oznámili souhlas Se Svou nominacína místostarostuobce Cepí.
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členů

Hlasování:
pan Miroslav Beránek
slečnaLucie Pohorelcová

5 hlasů
2 hlasy

Usnesení: Zastupitelstvo obce volí v souladu s 8 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
místostarostouobce Miroslava Beránka

c)

VOLBA

STAROSTY

Návrhy na starostuobce:
MVDr. ZuzanaDvořáková
Robert futschel
Pan Robert Ritschel kandidaturunepřijal.
MVDr. Zuzana Dvořáková veřejně oznám||asouhlas Se Svou nominacína starostuobce Čepí.
Hlasování:
paniZuzana Dvořáková

pro 4 hlasy, proti 2 hlasy, zdrže|se 1 hlas

Usnesení:Zastuni
obce volí v sou
starostkou obce MVDr. Zuzanu Dvořákovou.

5)

84 odst. 2

zákona

Schválení iednacíhořádu zastupitelstvaobce

Zastupitelstr,o
obce Cepí schválilo na svémzasedánídne 11. března 2003 jednacířád zastupitelstva
obce Čepís platnostíod 1. dubna 2OO3.
hIasování:
itelstvo obce n
zasturlitelstvaze dne 11.3.2003.

mínek ke

ému iednací

Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrže|se - o.

6)

Zřízení vÝborů zastupitelstva obce

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce zřizuie po dobu svého volebního období tvto
vÝborv:
a) zezákonaz
výbor finanční
výbor kontrolní
b) iako inici
kontrolni
7ýem vÝboru d
sti:
výbor pro sociálnívěci, školství,kulturu a sport
výbor pro dopravu' bezpečnost,Životníprostředía spolkovou činnost
výbor stavební,pro strategickýrozvoj a informačnítechnologie
Hlasování: pro - 7, proti _ 0, zdrže|se _ 0.
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\'olba předsedůvÝborůzastupitelstvaobce
r

FinančnívÝbor:

Návrhy:
Ins. Josef Drábek
NavrŽený kandidát veřejně oznámi| souhlas se SVounominacído funkce předsedy finančního
výboruzastupitelstvaobce Cepí.
Hlasování:
Pan Ing. Josef Drábek

pro 6 hlasů'proti 0 hlasů,zdrže|se 1 hlas

Usnesení:Zastupitelstvo obce imenuie do funkce předsedv finančnívÝboru pana Ing.
Josefa Drábka.
./

Kontrolní vÝbor:

Návrhy:
Marta Francová
NavrŽená kandidátka veřejně oznámi|a souhlas Se Svou nominací do funkce předsedy
kontrolníhoýboru zastupitelstvaobce Čepí.
Hlasování:
paníMarta Francová

Usnesení:
Martu Francovou.

7 hlasů

o obce imenuie

ředsedv kontro|ní

Návrhy:
Robert Ritschel
Navrženýkandidát veřejně oznámi| souhlas se Svou nominacído funkce předsedy výboru pro
sociálnívěci, školství,kulturu a sport zastupitelstvaobce Čepí.
Hlasování:
pan Robert Ritschel

7 hlasů
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Usnesení:
elstvo obce
do funkce
školství.kulturu a srrortpana Roberta Ritschela.

ýboru

Lucie Pohorelcová
Navržená kandidátka veřejně oznámi|a souhlas se SVou nominací do funkce předsedy výboru
pro dopravu,bezpečnost,Životníprostředía spolkovou činnostzastupitelstvaobce Čepí.
Hlasování:
slečnaLucie Pohorelcová 7 hlasů
í: Zastu
obce imenu
funkce
ru
bezpečnost.
životnínrostředí a spolkovou činnostslečnuLucii Pohoretcovou.
/

Výbor stav

informačni

Zvo|ení předsedy
JÝboru stavebního, pro strategický rozvoj a informační technologie
zastupitelstvaobce Čepíse odkládá na příštízasedánízastupitelstvaobce.

Bylo navrženozvolit členyvýborů na příštímzasedánízastupite|stvaobce.
Hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželse - 7
Protinávrh Lucie Pohorelcové:
zvo|it čIenylyborů na dnešnímzasedánízastupitelstvaobce.
Příštízasedáníbude veřejnév sále obecníhodomu.
Návrhy členůvýborů:
a) zezákonaz
výbor finanční- Miroslava Pleskotová, Lucie Pohorelcová
výbor kontrolní_ Jana Surová
b) jako iniciativní a kontrolní orgány s názvem výboru danéoblasti:
výbor pro sociálnívěci. školství.kulturu a sport - Marta Francová, Jana Surová, Jindřiška
Festová st., Jaroslava Chocherčáková, Marcela Břízová, Marie Kombercová. Jiři Hruška.
Amošt Pleskot ml., Miroslav Suchý, Eva Pleskotová, Jan Dvořák, Iva ČíŽkováa Lucie
Pohorelcová

- JiříPekárek.

Vymetala Jan Kaválek.

, Pavel Capský st. a Lukáš Kořínek
í technologie- Milan Chocherčák,Jan
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7)

Diskuse

Projednat návrh úředníchhodin.
\ávrh na značeníobytnézóny ve směru od Špicek bytovkám.
Nafocenístavu vozovky před objížďkou.
Vyznačenípřechodu u mateřskéškolky.
Zýšený dohled policie nad dopravní situacív obci minimálně v době objížďky.
Příštízasedáníuskutečnitdo čtrnáctidnů.
Skončeno,přečteno'podepsánove20.I2 hodin.
V1.hotoveno ve dvou originálech. Jeden originál bude předán zaměstnavateli zvolené starostky
MVDr. Zuzany Dvořákové
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PREZExČNÍ LISTINA
z ustavujícíhozasedání nově zvolenéhozastupitelstva obce Čepí .v roce 2007,
konaného dne 13. dubna 2007 v sále obecníhohostincev Cepí
Členovézastuoitelstvaobce:
Počet

Jméno

Příjmení

I

Miroslav

Beránek

2.

Radek

Capský

).

Josef

Drábek

^.
Ť

Zuzana

Dvořáková

5.

Marta

Francová

6.

Lucie

Pohorelcová

7.

Robert

Ritschel
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Hosté:
Jménoa nříimeni

Firma

Podrris

ELSTVA
''Slibuji věrnost
Českérepublice.Slibuji
na svou česta svědoffií,i, svoji funkci
budu vykonávat svědomitěo ; zájmu
obce a jejích občanůa řídit se Ústavou
a zákony Českérepubliky.,,
Jménoa příjmení
členazastupitelstva

Miroslav Beránek
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Ing.JosefDrábek
MVDr. ZuzanaDvořáková
Marta Francová

Lucie Pohorelcová
Mg.. Robert Ritschel
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