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ZAPIS
ze zasedánízastupitelstva obce Čepí,
konanéhodne 2. Ííina2007na Obecním úřadě v C

\Y.J
J

Přítomni:
omluveni:

6 členůzastupitelstva(dle prezenčnílistiny)
1 členzastupitelstva

Zasedáni bylo svoláno starostkoudne 24. záŤí2007, inťormaceo konání zasedáni byla vyvěšena
na úřední desce obecního úřadu dne 24. záÍí 200], na elektronické desce obecního úřadu
- dne 25. záŤi 2007, tj. nejméně7 dní před veřejným
na internetových stránkách obce - www.cepi'cz
zasedánim. Zasedánítedv bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením $ 91 a $ 93 zákona
o obcích.

:
sc rrvÁrENÍpŘEusnnaJÍcÍHo
Pře dsedajícímzasedáníbyl a navr ŽenaMVDr. Zuzana Dvořáková
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.

Jednánízastupitelstvabylo zahtleno v 18.13h za pŤítomnostišesti členůzastupitelstvaobce Čepí,
to je nadpolovičnívětšiny členůzastupitelstvaobce. Prezenčnílistina ie nedílnou součástízápisu
jednání.

scHvÁrn,NÍpnocRaivru rnuNÁNÍ:
Programjednáníbyl navržentakto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2, Schválenínávrhu úpravyrozpočtuobce na rok2007
3. Smlouva o smlouvě budoucío zÍízenivěcnéhobřemene (Cepí- pan Kortiš)
4. BAUSET CZ, a.s,- žádostoodkoupenípozemku v k.ú.Čepí
BAUSET
5. Vyjádření obce k závěru zjišťovacíhoŤízeni- recyklačnístředisko stavebníchodpadů
CZ, a.s, Čepí
6. Pronájempozemkovéparcelyč.I35l2 v k.ú.a obci Cepí
1, Schválenípodmínekpronájmu sálu a přilehlých prostor obecního domu
8. Diskuze
9. Závěr
Nový návrh: nebyl vznesen.
Hlasování: pro _ 6, proti _ 0' zdržeIse - 0.
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Způsobhlasovánína dnešnímzasedánízastupite|stva:
Hlasovat o všechnávrzíchv průběhuzasedáníl'eřejně.
se - 0.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže]'

1) Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
Zapisovatelem byla navrženapaní Eva Hlaváčková, za ověÍovatelezápisu navrŽeni a schváleni
Miroslav Beránek a pan Ing. Josef Drábek.
Hlasování: pro - 6' proti - 0, zdrže|se _ 0.
2) Schválenínávrhu úpraw rozpočtuobce na rok 2007
Dotace ve výši 100.000,--Kč a 200.000,--Kč.
oprava příjmůa výdajů.Vyvěšenood 28.8._24.9.2007.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželse - 0.
Usnesení:

3) Smlouva o smlouvě budoucí o zíuenívěcnéhobřemene (Čepí- pan Kortiš)
rh usnesení:

obce schval

vu č.Iv-12.200227

v článku 6 - vÝšev

smlouvě
o břemene ie 100.--

Hlasování: pÍo- 6, proti - 0, zdrže|se - 0
4) BAUSET CZ. a.s.- žádosto odkoupenípozemku v k.ú.Cepí
Zastupitelstvo obce požaduje doplnění žádosti o podnikatelský záměr.
V l8.50 h se na zasedánídostavil Mgr. PavelNovotný.
5) Vviádření obce k

iišt'ovacího Íízení_

k|ačnístředisko

BAUSET

Písemnélyjádření firem v prumyslové zóně kzáměru recyklačníhostřediska stavebních odpadů
Následně schůzka23.10.200]na oÚ Čepí.
firmy BAUSET CZ a. s. Čepído 19.10.2007.
Písemnévyjádření veřejnosti ďo 29.10.2007.Následně veřejnéprojednáni záměru dne 30'10.2007
od 18'00h v sále obecníhodomu.
Pozváni dotčenýchorgánůstátnísprávy v oblasti životníhoprostředí.
Návrh usnesení:zastupitelstvoobce vwolá iednání s firmami v průmyslovézóně a s občanva
na základě těchto závěrů lrypracuie stanovisko obce.V termínu do 15.11.2007.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrže|se - 0
Strana 2 (celkem 4)

6)!5
pozemku - sekání.
JaromírKukla, nabízíúdržbu
unitelstvo

Hlasování: pro

schvalqie

louvu

- 7, proti _ O, zdrŽelse - 0

7)
jednání zastupitelstva obce.
Přesunuto na další

8) Diskuze
MŠ
31.prosince2007
výměrp. ředitelky platnýdo
ffiový
.'no,ou.ni
listiny
2007 a2008
novézÍizovací
příspěvkové organizacena rok
rozpoěet
2007,
ledna
předloŽeniřo"i"i.tui od
, J-,. .Jtá,,o..,i.ké
Yýzva:
s energiemi
hospodaření
BAUSET C? a's.
zóny
;l"i.. d" prumyslor'é
,iini.. ke kořínkůma Blažkům
p. Hrubého
Br.torÝ dům pozemek

ler'.

klíč(převzetl hmotn

, topení,židle

náďrže,reklamace hřiště
V eře i né sp ortoviště u p oŽámí

h
ples SDH Jezbořice od 19.00
prostor
i.']r.' - vŽíváúsálu, přilehlých
_ retardéry, obynázóna
Silnice od okálů k bvtovkám
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Smlouva obcí a měst proti daňovédiskriminaci
Naševesnice - dotačníprogram. seznam proiektů

12,1Závér
přečteno,
podepsáno
ve 21.50hodin.
Ukončeno,
r-

./n

/-"

Zaosa|a:Eva Hlaváčková /.*.|..(*..,.......

ověřili : Miroslav Beránek
Ing. Josef Drábek
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PREZENČNÍ LISTINA
ze zasedánízastupitelstva obce Čepí,konaného dne 2. Ííjna2007 na obecním úřadě v
Cepí
Členovézastupitelstvaobce:
Počet

Jméno

I

Miroslav

Beránek

2.

Radek

Čapský,Ing.

Josef

Drábek' Ing.

4.

Zuzana

Dvořáková, MVDr.

5.

Marta

Francová

6.

Pavel

Novotný, Mgr.

Lucie

Pohorelcová

J.

F|

Příjmení

Podpis
i/

r/\
l/,

o1r{
,t-J:1,!

,U,)t..1
/-/,1 /,,"^2, "..tt-,

iflut'Pr

Hosté:
Jméno a příimení

Firma

7

Podpis

