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ZAPIS
7e z^sedánízastupitelstr'aobce Čepí,
konanéhodne 20. ledna 2009 na obecním úřaděv Cepi
Přítomni:
Omluveni:

listin"v)
zastupitelstva(dle prezenční
7 členů
0

bylo svoláno starostkoudne 12. ledna 2OO9,informace o konání zaseďáníbyla vyvěšena
Zased,ání
na úřednídesceobecníhoúřadudne 12. ledna2009.tj. nejméně7 dnípřed veřejnýmzasedáním.Na
elektronickédesce obecníhoúřaduna internetovýchstránkáchobce www.cepi.czdne 12. ledna
2009. Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včas vsouladu Sustanovením$ 91 a $ 93 zákona o
obcích.

:
scHvÁr'pNÍpŘnusnnnrÍcÍHo
Předsedajícímzasedáníbyla navrženaMVDr. Zuzana Dvořáková.
Hlasování: pro7,proti 0 , zďrŽe|se 0.
lnnosti 7 členůzastupitelstvaobce
listina ie nedílnousoučástí
Prezenční
obce.
Čepí.to je nadpolovičnívětšinyčlenůzastupitelstva
zaplsu.leonanl.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU

JEDNANI:

Programjednáníb].l navrŽentakto:
1. Určenízapisovatelea dr,ou ověřovatelůzápisu
2. Smlouvy ó budoucísmlouvě o zÍízenivěcnéhobřemene a o souhlasuse zŤizenímstavb1.
3. Nájemní smlouva o nájm-unebytovýchprostorv budově oÚ
4, Nový uzemníplán obce Cepí
titul č.6 (RSOV)
5. Žaaósto dotaói z PoV Pardubickéhokraje na rok 2009 dotační
6. Czech Point
7. Diskuze
8. Záyěr
Nál'rh č.1
Proeramjednáníbyl navrŽentakto:
1. IJrčenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. Smlouvy ó budoucísmlouvě o zÍizenivěcnéhobřemene a o souhlasuse zřízenímstavby
3' Nájemní smlouva o nájm-unebytovýchprostorv budově oÚ
4, Nový uzemni plán obce Cepí
_
titul č.6 (RSOV)
5. Žádosto dotaci z PoV Pardubickéhokraje na rok 2009 dotační
6. Czech Point
7. Diskuze
8. Závěr
Hlasování: pro 3 (MVDr. Dvořáková, p. Francová, sl. Pohorelcová, proti 4 (Ing. Drábek, Ing.
Čapský.Miroslav Beránek. Mgr. Novotný), zdrželse 0.
Návrh č.2
I"s D,áb.k navrhl'vynechat bod č. 5 Žádost o dotaci zPoV
titul č.6 (RŠoV)
dotační
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Pardubickéhokraje

Nový nár'rh programujednáníbyl navrŽentakto:
l. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. Smlouvy o budoucísmlouvě o zřizení věcnéhobřemene a o souhlasuse zřízenímstavby
3. Nájemní smlouva o nájm1rnebytovýchpÍostorv budově ol]
4. Nový uzemni plán obce Cepí
5. Czech Point
6. Diskuze
7. Závět
Hlasování: pro 5 (Ing.Drábek, Ing. Capský, Miroslav Beránek, Mgr. Novotný, p. Francová),proti
2 (MVDr. Dvořáková' sl. Pohorelcová),zdrŽelse 0.

Způsob hlasovánína dnešnímzasedánízastupitelstva:
Hlasovat o všechnávrzíchv průběhuzasedáníveřejně.
Hlasování:

ti0.zdrŽelse0.

a dvou ověřovatelůzápisu
zarrisor'atele
l)
L.rčcní
zápisu navrženia schválenj
lapistll atcll.trlbr la nar'rŽenaslečnaLucie Pohorelcová,za ověŤovatele
parlí\íartaFrltncor'áa pan Ing.JosefDrábek.
Hlasor.ání:pro 7. proti 0. zdrŽelse 0.

2)

Smlourryo budoucísmlouvě o zřízenívěcnéhobřemene a o souhlasu se zřízenímstar.br.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízenívěcnéhobřemene a o souhlasu se zřízenímstar'b1.
obec Čepí a ing. Vratislav Jonáš Kubínek, Ing. Dagmar Kubínková - vodovodní přípojka
v pozemkup.č.158/14
Délkaprůchodupřes pozemek0,9 m - Kč 100,-Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřuení věcného
břemene a o souhlasu se zÍizením stavby mezi obcí Čepí a Ing. Vratislavem Jonášem
Kubínkem, Ing. Dagmar Kubínkovou.
Hlasováníz pro 7, proti 0 , zdrŽelse 0.
Usnesení:Návrh usneseníbyl přijat.
břemene a o souhlasu se zřízenímstavby
Smlouva o budoucí smlouvě o zÍízenívěcného
obec Čepía vČp Net, s.r.o.a Ing. Vratislav JonášKubínek,Ing. Dagmar Kubínková- plynovodní
řad v pozemkup.č.I58l14
Délkaprůchodupřes pozemekI,2 m - Kč 200,-Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zÍízenívěcného
břemene a o souhlasu se zřízenímstavby mezi obcí Cepí a VCP Net, s.r.o. a Ing. Vratislavem
JonášemKubínkem, Ing. Dagmar Kubínkovou.
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H|asor.ání:pro 7" proti 0, zdrŽelse 0.
Usnesení:Návrh usneseníbyl přijat.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni věcnéhobřemene a o souhlasu se zřízenímstavbv č.IVI2-2003948NB/| čepí- knn - Mlejnková
obec ČepíaČp'z Distribuce.a.S.- pozemekp.č'158/5,2x kabelAYKY |2O+7O
Délkaprůchodupřes pozemek4 m - Kč 500,-Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízenívěcného
břemene a o souhlasu se zřízenímstavby č.Iv-12-2003948NBl1 Čepí_ knn - Mlejnková mezi
obcí Čepía Čp,zDistribuce, a.s.
Hlasování: pto 7, proti 0, zdrželse0.
Usnesení:Návrh usneseníbyl přijat.
Náiemní smlouva o náimu nebytovÝch prostor v budově OÚ
3)
smlouvyz 1. 9. 1993 a dodatkuč.|zr.2003
neplatnost
Záměr obce pronajmout nebytovéprostory zveřejněn vyvěšenímna úřednídesce v termínuod 12.
_ MUDr. Morávková, Pardubice,Gorkého2175 nájemné
12. 2008 do 2. 1.2009,jediný zé4emce
+ zá|oha 100 Kč na vodnéa stočné,
1 500 Kč/měsíčně
doplatekza vodnéa stočné
ve výši 50 %
plánek budovy.
z celkor'éspotřebyvodnéhoa stočného
oU (toaletypro pacienty)situační
\ár-rh nájemní smlouly s MUDr. Morávkovou bude dopracován po konzultaci s JUDr.
Černoua přednesenna dalšímzasedáníobecníhozastupitelstva,doplněn o inflačnít|oložku,
způsob úhrady''a doložení revizi elektro a skutečnou ýměru pronajímaní.ch prostor a
r'1.jádřeníplatby / leden 2009,

4)

NovÝ územníplán obce Čepí

Pro zahájeni praci na přípravěnovéhoúzemníhoplánu,jsme schválili samotnépořízeníUP a určili
zastupitele.který bude spolupracovats pořizovatelem UP. Dále je třeba schválit pořizovatele UP :
MmP nebo ťyzickáosoba.
Na základě tohoto usnesení,bez smlouvy s MmP, pořizuje MmP ÚP pro obce ve svémsprávním
obvodu. Dalšípostup - vypsání veřejné zakázky maléhorozsahu na ÚP Čepía obeslání min. 3
firem.
|{ávrh usnesení:zastupitelsfvo obce Cepí, v přenesenépůsobnosti,schvaluje, na základě $ 6
odst. 6 písm. b) zákona č. |8312006 Sb., stavebního zákona, žádost o pořízení nového
územníhop|ánu Magistrátem města Pardubice (v souladu s $ 6 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona).
Hlasování: pro 7, proti 0 , zdrŽe|se 0.
Usnesení:Návrh usneseníbyl přijat.
Návrh usnesení:zastupitelstvo obce Čepíschvaluje -záměr lrypsat veřejnou zakázku malého
rozsahu na lytvoření novéhoúzemníhoplánu obce Cepí. Podmínky veřejné zakázky malého
rozsahu budou projednány na dalšímzasedáníobecníhozastupitelstva.
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Budou osloveni:
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A-PROJEKT s.r.o.'Jiráskova 1275,530 02 Pardubice
Atelier AURUM s.r.o.'Jiráskova 21' 530 02 Pardubice
Ing. arch. Pavel Mudruňka, Hlaváčova L79,530 02 Pardubice
Ing. arch. František Příborský, brat. Veverkových27|7, Pardubice
REGIO projektový ateliér,s.r.o.'Hořická 50,500 02 Hradec Králové

Hlasování: pro 7, proti 0 , zdrŽelse 0.
Usnesení:Návrh usneseníbyl přijat.

5)
-

Czech Point
zjištěnízájmu občanůobce anketou - sl. Pohorelcová
(fyzických a právnických) obce Čepí_ MVDr. Dvořákor'á
zjištěnízájmu společností
Czech Point zÍizuječeská Poštas. p. (provoznídoba, rozsah, ...)_ NIVDr.
"jistě''í,zda
Dvořáková

Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finančnípodporu v rámci
integror'anéhoopcračníhoprogramu ,,E-Government v obcích _ Czech Point.. a pověřuje
starostkuobce N{VDr. Dvořákovou o podánížádostido 15.2,2009
H|asor'ání:pro 7. proti0 , zdrŽelse 0.
Usnesení:Nár'rh usneseníbyl přijat.

6) Diskuze
Obecní dům_ oprava stropů
Bude upřesněnacenová nabídka. firma Pithart & Pithart oslovena.
Je poptán pan Horáčekze StaréhoMateřova na tesařsképráce - nejbliŽšítermín:únor2009.
Bude upřesněnacena za demontáž,montáža revizi osvětlenív obecním domě, p.TesnerpředběŽně
přislíbi1.
Vymalování prostor obecního domu - společněnapůlnájemce p. Knespl a obec.
Strop nad kulečníkem- bude svolán Stavebnívýbor.
MŠ _ wřazenÝ hmotnÝ maietek k 31. 12.2008
- akumulačníkamna (10 ks), venkovní skluzavka (iks), tiskárna kpočítači(1 ks), molitanové
kostky (10 ks), nerezovýkastrol(1 ks).
Inventura obecníhomaietku
Musí bj.t předána na podepsanémsumáři _ připraví pí.Barvínková,ještěneníuzavřena,nemůŽebý
schválenazastupitelstvem;
- inventurní komise doporučilavyřadit staréa nepouŽívanépoloŽky z inventurníhoseznamu a
označitinventárnímištítkysnadnozaměnitelnépoložky,hlavně nábytek;
- požádámIng. Hlaváčeko pomoc pŤivyŤazenizá|ožníchprogramůna starýchdisketácha CD.
Vnitřní směmice o inventarizaci.
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Nar'í'šcní n á icrnrréh-Q.
,Á
meziročnímírainflace v r. 2008 byla 6,3 (inflačníkoeÍ-rcient| 0 6 1 )
Průrnčrrrá
nájemnéhoČesképoštěs. p. jtž zas\án.
Předpis rravýšeného
Nájemní byty vDCHB - 1. navýšenínájmu proběhlo od července2008 (inflační doloŽka
v Dodatku č.1 k nájemnísmlouvě),upozorněnídopisem 3 měsícepředem.
nebytovÝchprostor
Žádost p. Milana Chocherčáka o zapůičení
Prostor bývaléknihovny v obecním domě tréninkystolníhotenisu, zodpovědná osoba za provoz
a klíčep. M. Chocherčák,nabízívymalovánímístnosti.
Návrh usnesení:zastupitelstvoobce schvaluje zámérzapůjčitnebytovéprostory (místnostipo
bývalém kosmetickémsalonu) v obecním hostinci pro sportovní ryužití tréninky stolního
tenisu.
Hlasováníz pro 7, proti 0 , zdrŽel se 0.
Usnesení:Návrh usneseníbyl přijat.

Písemné

í - zdůvodnění

.

anl semrnaru o

,vo

m sdruženimRŠov

\\lebor'óstránkr' obce Čcpí
Žastupitelstr'o obce pověřuje starostku obce MVDr. Zuzanu Dvořákovou správou obecních
rr cbor'ý.chstránek od pátku 22. |edna 2008 s tím, Že dnešníhodne odevzdá pan Miroslav
Bcránek r'eškerápřístupová hesla k administraci obecníchinternetovýchstránek.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníobce Čepíza rok 2008
Starostka obce Čepívyzvala k rezignaci na post místostarosfyMiroslava Beránka pro ztrátu

důvěry.

sedovi finančního
ohorelcová navrh
ančníhovÝboru
Člen
návrh roz
Proiedná
vÝborem.
ůzi snolu s Kontrolním
rábkovi

rok 2009.

7\ Závěr
Ukončeno,přečteno'podepsánove 20:50hod.

Marta Francová

lng. Josef Drábek
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PREZExČxÍ LISTINA
zastupitclst.r'aobce Čepí,
ze zaserJání
konanéhodne 20. ledna 2009 na obecním úřadě v Cepi
obce:
Clenovézastunite1stva
Počet

Jméno

Příjmení

I

Miroslav

Beránek

2.

Radek

Čapský,Ing.

3,

Josef

Drábek' Ing.

4.

Zuzana

Dvořáková. MVDr.

5.

Marta

Francová

6.

Pavel

Novotný, Mg..

7.

Lucie

Pohorelcová
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