ze zasedánízastupitelstva obce čepí,
konaného dne 1.4.listonadu 2017 v sále obecního domu

Přítomrli: 5 ělenůzastupitelstva(dle prezeněnílistiny)

omluveni: pan Ryba (úraz),paní Koppová(v zaměstnání)

Zasedáníbylo svoláno starostkou dne 6. listopadu 20I], informace o konání zasedáníbyla vyvěšena
na úřednídesce obecníhoúřadu dne 6. listopadu 2017, tj. nejméně7 dní před veřejným zasedánim.
Na elektronické desce obecního úřadu na internetových stránkách obce - www.cepi.cz_ dne 6.
listopadu 2017. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením $ 93 zákona o
obcích.

pŘnnsnua.rÍcÍHo
scrrvÁI,nNÍ
:
Předsedajícímzasedáníbyla navržena
MVDr. ZuzanaDvořáková.
Hlasování:pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení
bylo schváleno.
Jednánízastupitelstvabylo zahájenov 17:01hodzapřítomnosti 5 členůzastupitelstva obce Čepí,to
je nadpoloviěnívětšiny ělenů zastupitelstva obce. Prezenčnílistina je nedílnou souěástízápisu
jednání.

scrrvÁr,rNÍpno cRavru .rnuNÁNÍ
:

Návrh programu je v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnouna úřednídesce.
Program jednání byl navržentakto:
1. Určenízapisovatele a dvou ověřovatelů zéryisu
2, oznámenízámětu,,Výrobníhala firmy BoCo PARDUBICE Machines' s.r.o.v Čepí..
3. Závěr
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

Způsob hlasování na dnešnímzasedání zastupitelstva:
Hlasovat o všech návrzíchv průběhuzasedáníveřejně.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.
1) Určenízapisovatele a dvou ověřovatelůzápisu
Zapisovatelem byla navtžena paní Zuzana Dvořáková, za ověŤovatelezápisu navrženia schváleni
paníMgr. Robert Ritschel a paní Jindřiška Festová.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.
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2) ozná

rvrŽp'u'

Íizetipodle $ 7 zríkonač.
benzjišťovacího

sb.
100/2001

DotěenéÚSC neprodleně zveřejnily iďormace o oznámení
Veřejnost mtžežaslatsvépísemnévyjádření k oznámenído 20 dnůode dne zveřejnění informace
na úřednídesce dotěenéhokraje (tj. ďo 23. |1.20|7)
V rozpravě k oznámenívystoupili:
Ing. Pi1ný _ seznámilpřítomné s firmou Boco a nastínilbudoucí zámérya strategii rozvoje firmy
p.'Dostáí- popsal p,ol,o" zkušebď linky, která funguje ve St. Čívicích,a plánovaný provozvPZ
óba vytrvale a i opakovaně odpovídali na vznesenédotazy od oběanů
V diskuzi se aktivně tázali, oponovali a diskutovali:
manželéZávodní,Malí,Kořínkovi, p. Blažková,Ing. Vaněurová, p. Chocholoušová, p. Košťál,p.
Pekarková, p. Kavá1ková,p.Komberec, p. Štipatová,sl. Festová
firmy Boco v PZvyjáďÍ7li i všichni zastupitelé
Svůjnazor ňa plánovaný zémtér
Zastupiteléusoudili, ževyjáďÍeniÚsc 1obceČepí),zďajenutné posoudit zámňr dle zákona ě.
100/2001 Sb.. není třeba zasíLatNÍZP

3)
Ukončenov 19:00hod.

Přeěteno'podepsáno:,ía //. /E ,/
.ďu
Zapsa|a:ZuzanaDvořáková

ověřili: Mgr.RobertRitschel
JindřiškaFestová

PŘÍLoHY K ZÁPISU:

.í'u,

/

...ýri*H,..,.

usrrNa
1. PREZENČNÍ
2. ZVEŘEJNĚNÁrNponvacg o KoNÁNÍzasplÁNÍ roorE g et ODST. 1 ZAKONA
o OBCÍCH
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PREZENČNÍLIsTINA
z jednání Zastupitelstva obce čepí,
a2017 v sále Obecního domu
konaného dne 14.
Členovézastupitelstva obce:

,

I

JINDRISKA

FESTOVA

2.

ZUZANA

DVORAKOVA,

i.

VERA

KoPPovÁ

4.

JIŘÍ

PEKÁREK

5.

ROBERT

RITSCHEL'

6.

vLADIMÍR

RYBA

7.

LENKA

vELEBNÁ

Hosté:
Jménoa příimeni

ct aSrc-t Yl U r rvtrT_
It((R Ka0t B€ A

/Llt/l-,

r,i,t,

Podpis

Příjmení

Jméno

Počet

MVDr.

omluvena

Mgr.

omluven

,4r^J

/ /*''/,

/\

///
,1.

,/

i,

,,,''
, t r,,

./

.

./'

Sb., o obcích(obecnízÍízeni),
StarostkaobceČepísvolává nazékladě$ 91 zrík.č.12812000
v platnémztěni

Z.ASEDANI
ZASTUPITELSTVA
ÚrnnÝ

OBCE CEPI

1'4.1'1^.20t7

OD 17 HODIN

v SÁLE oBECNÍrro DoMU

Program:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2, oznámeni záměru,,Výrobní hala firmy BoCo PARDUBICE
s.r.o. v Čepí..
3. Závěr

Machines,

Zasedánízastupitelsfuaobceje veřejné($ 93 odst. 2 zákota o obcích)

MVDr. Zuzana Dvořáková. starostkaobce
Vyvěšeno: 6. 1I.2017
---

Sejmuto:
/f" l/. /T ,/
L*

a

