ZAPIS
zastupitelstva obce Čepí,
Ze zasedáLní
konanéhodne 23. září20|4 na Obecním úřadě v Čepí
mni:
Omluveni:

listiny)
7 členůzastupitelstva(dle prezenční
0

Zasedáni bylo svoláno starostkoudne 12. záŤí2074,informace o konání zasedánibyla vyvěšenana
úřednídesce obecníhoúřadu dne 12. záŤí2014, tj. nejméně7 dní před veřejným zasedáním.Na
- dne 12. záŤi
elektronickédesce obecníhoúřadu na internetovýchstránkách obce - www.cepi.cz
2014. Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včasv souladu s ustanovením$ 93 zákona o obcích.

:
scHvÁr-BxÍpŘEosnna.rÍcÍHo

zasedáníbyla navtženaMVDr. Zuzana Dvořáková.
Pr'edsedajícím
Hlasováníz pto 7, proti 0, zdrže|se 0.
Usneseníbylo schvá|eno.
Jednánízastupitelstvabylo zahájenov 18.05 hod za přítomnosti 7 členůzastupitelstvaobce Cepí,
to je nadpolovičnívětšiny členůzastupitelstvaobce. Prezenčnílistina je nedílnou součástízápisu
iednání.

scuvÁroNÍpRocReuu rn,oxÁxÍ:

Návrh programu je v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnouna úřednídesce.
Program iednáníbvl navrŽentakto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzáplsu
rozpočtu
obce Cepína r.2014
2. 2. úprava
3. Souhlas obce Čepí se změnou vlastnictví p. p. č. 3O5l3 v k. ú. Jezbořice .a s převedením
spoluvlastnického% podí|una nemovitostechp. p. č. 30512a p. st. ě. 69 v k. ú. Jezbořice dcl
vlastnictvíobce Klešice
4. Žádost o dotaci z PoV Pk na r.2015 (4. etaparekonstrukceVo a VR)

5. ozv č'112014

6, Smlouva o smlouvě budoucío zŤízeniVB - sluŽebnostiinŽenýrskésítě
7. Kupní smlouva a smlouva o výhradě zpětnékoupě
8. Žádostío pronájem sálu obecního domu a domku upožámínádrŽe
9. Různé,diskuze
I0. Závěr
Doplněníprogramu (návrh L. Pohorelcová):
Zaurgováni Žádosti o r,1'čištění
toku Dubanky v katastru obce Čepína Povodí Labe' s. p.
Hlasováníz pto 7, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.
Způsob hlasovánína dnešnímzasedánízastupitelstva:
Hlasovat o všech návrzích v průběhuzasedáníveřejně.
Hlasováníz pto J, proti 0' zdrželse 0.
Usneseníbvlo schváleno.
Strana I (celkem 5)

1) Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
zupi'o,,ut.l"* bylu ''avrženapaní Lucie Pohorelcová, za ověŤovatelezápisu nar.rŽenia schváleni
parríJindr'iškaFestová a pan Jiří Pekárek.
Hlasování: pro 7' proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

ffičtuobceČepína

r.20I4

učuje2. úpravurozpočtuobce
ri"
výhledemna rok 2015-2018.
výborse seznámils rozpočtovým
Finanční

ke schválení.

|{ávrh usnesení:Zastupitelstvo obce čepí schvaluje 2. úpravu rozpočtuobce Čepína r.20|4
(viz příloha).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželse0.
Usneseníbylo schváleno.
se změnou vlastnicfvíp. p. č.305/3v k.
sproluvlastnického% podílu na nemovitostech p. p. č. 305/2 a p. st. č. 69 v k. ú.
Jezbořice do vlastnictví obce {lešice
Žádost@stím,abyČRpřevedladov1astnictvíobceJezbořicep.p.č.305/3vk.
ú.Jezbořice.

3) Souhlas o

Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepínemá proti převodu p. p. č.305/3v k. ú. Jezbořice
obce Jezbořice žádnénámitky, výhrady či připomínky a souhlasí s převodem p.
d"
"l"ý"ictví
p. č.305/3v k. ú.Jezbořice do vlastnictvíobce Jezbořice.
Hlasování: pto 7, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníb1'|oschr'áleno.
o písemný souhlas s převodem podílu o velikosti % zp. p. č" 30512 v k. ú.
Žádost Úzsvu
je stavbabez č,,p,lč.e., budóva márnice.
Jezbořice a p. st. p. e. oo v k. ú. JezboŤice,jehoŽsoučástí
obec Čepíje spoluvlastníktěchto pozemkůa má předkupníprávo k těmto pozemkům.'
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce čepí souhlasí,aby Česká republika zastoupená Úřadem
státu ve věcech majetkových převedla ze svého vlastnicťví svůj
p.o -u't"po"a"i
spoluvlastnický podíl o velikosti Yona nemovitostech p. p. č.30512v k. ú.Jeztlořice a p. st. p. č.
6-9v k. ú.Jezbořice, jehož součástíje stavba bez č.p./č.e., budova márnice, do vlastnictví obce
Klešice,Ič rso 54 t95, se sídlemna adrese 538 03 Klešice č.p. 101.
Hlasování: pro 6, proti 1 (Pohorelec),zdrŽeIse 0,
Usneseníbylo schváleno.
4) Žádost o dotaci z POV Pk na r. 2015 (4. etapa rekonstrukce VO a VR)
Investičníakce - předpokládanécelkovénáklady 418 000 Kč vč.DPH
Žádosto dotaci ve výši 100 000 Kč' podáníŽádosti do 30. 9.2,014
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje podání žádosti o dotaci investičního
charakteru z POV Pk na r.20I5 na akci ,,Rekonstrukce Vo a VR v Cepí 4. etapa,,.
Hlasováníz pro,/, proti 0, zdrŽel se 0.
Usneseníbylo schváleno.
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5) ozv č.U 2014

etn obce Cepí dne

psu. sclrráierraZastr'rpitelstl
ozv č.312002,o zákazu volnéhopobíhártí
Zrušení
9.2.2002.
ČepíschvatujeoZV
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce

č.L12014.

Hlasování: pto 7, proti 0' zdrŽelse 0.
Usneseníbylo schváleno.

ti inŽ

rskésítě

32 Cepí79.
Íč0027345],533
obe" Č;pí,

ffi;.;"i:'ř"

RD nap.p' č.397v k. u.Cepí
'ín*ooíi, Vulyl3, s:s 01Valy staví

728m.)
(ostatní.p1ocha,
n o u 345lIv k. ú.Čepí
kanalizace(1,8m)
sítě- uoaoí"j 1z,g*i a splaškováa dešt'ová
InŽenýrské
sítě.
metrinŽenýrské
ó""u'- 100Kč zakaždýzapoč,atý

o smlouvěbudoucío zřízeníYR
Zastupitelstvoobce Čepíschr,al}|.^:T''ounu
Návrh usnesení:
Cepí 79, a Lukášem a
sítě*.,i oi"i Čcpí,rč oozzs+57,533 32
_ služebnostiinženýrské
Lenkou Pohankovými,Valy 13,53501 Valy.
Hlasování z pto 7 , proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.
fuPni smfouva a smfo

T

53332Cepi79.
obecČ.pťrfr-ozz:+sz

Čepí99,53332 Cepí.
ManŽe!éJolanaDyrtovía Ing. PaválDi.t't.
5 8. / 1 5 " r . . í . Č l p í z v e ř e j n ě n o d 2 6 . 3 . ď o 9 . ] . 2 0 1 4 .
Z á m ě r o b c e p r o d a t č á s t p . p1. č
ú. Cepí o výměře
nově vzniklý pozemek p. č. 158/65 v k.
pozemku,
.
MmP/Sť] souh1ass děiením
682m2.
cena 17,50Kč/m2).
(účetní
Kupní cena- 18 Kč zaI ď,celkem 12216Kč
Pozemekseneoplotí,nezarnezísepřístup,zachov.áno.veřejnéprostranství.
závazku. Výhrada zpětnékoupě.
.
Smluvní pokrrta 10 óbó Kč,zaporutení3ulenototiv
o výhradě
6"nl ,:l]"]:j!* kupní smlouvu a .smlouvu
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce
sss 32 Čepi79,a manželiJolanouDytrtovoua

,,,.;;1;i.ě';;i;1tÁo71l\,l,
zpětnékoupě
99,53332 Cepi.
iig. runt.mDytrtem,Čepí

se 0.
Hlasování: pro 6, proti 1 (p. Pleskotová),zdrŽel
Usneseníbylo schváleno.
domu a domku u rložárnínádrŽe
8) Žádosti o pronáiem sálu obecního

sÁt:
.-')

Brožovi. Čepí65
manŽe1é
domluva
oslar,a: respektování zákazu kouření, úklid,
sobota 30. 8. 2014--1o.,[.o*á rodinná
s Knesplovými na vodnéma stočném
e-mailem
sálu na 100 Kč - odsouhlasenopředběŽně
poplatku zazapff1ěenr
Žáďostosnížení

akce sc lLsolp rrekqnďo

,"o3/"ffinarozenin:respektování::\1,,,k?:{:T,x-l*dom1uvasKnesp1ovými
1 r,-^ .o
n an1 A
navodnémastďném,cca50osob'předánísáludo9,30hoddne28.9.20t4
na 100 Kč
Žáďosto sníŽenípoplatku zazaptljÓení sálu
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oovpr u poz.NÁoRŽp:

1) Miroslav Suchý. Jakub Račákml.
pátek 25. 7 . 2014 - oslava narozenin- odsouhlaseno
pŤedběŽně
e-mailenr
2) rodina Frankova
sobota9.8.2014 - rodinná oslava - odsouhlasenopředběŽně
e-mailem
akce se nekonala
3) TJ Sokol Čepí
8. + 9. 8. 2014 - prézdninové
stanování dětía rodičů-

odsouhlasenopředběŽněe-mailem

4) Patrik Macháček
26. + 27.9.2014 - soukromáoslava
oznámenío akci obyvatelůmv přilehlém okolí, úklid
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce čepí schvaluje
zapůjčenísáIu obecního domu panu
Jiřímu Košt'álovi, Čepí 74, za účelemkonání
,ouk.o-i
o,lu,y-. ňaui"r .",pektuje zákaz
kouření v sáIe, zaiistí úklid sálu i zahrádky po akci.
Cena za pronájem sálu _ 100 Kč. Platba
za vodnéa stočné
je domluvena s nájemci vy8epu.
Zastupitelsfuo obce^ Čepí schvalňje zapůj8ení
domku u požární nádrže všem výše
jmenovaným žadatelůmza účelemkónání
výšezmiňovaných akcí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrže|se 0.
Usneseníbylo schvá|eno.

Manže1éVančuroviděkujíobčunť'mobčištěnípotoka.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce čepíschvaluje
zaurgování žádosti o vyčištění
vodotoku
Dutranky v katastru obce Čepív co nejkratšímterňínu.
H|asování:pro 7,proti 0, zdrŽe]se 0.
Usneseníbylo schváleno.
9) Různé,diskuze
Spolek mariášníků
Ž^a9ost
o finančnípříspěvekposvícenského
mariášového
turnajeve výši 2 000 Kč.
odsouhlasenopředběžněe-mailem.
Návrh usnesení:Zastupitel,t"
2 000 Kč Spolku mariášníkůna pořádáni posvíce.'.t.oio
mariášovéhoturnaje.
Hlasování: pto 7, proti 0, zdrŽe|se 0.
Usneseníbylo schváleno.

Zádost o finančnípodporu včelařskéspolečenské
uk".

15. .čníku,,Dny medu..

PoděkováníčlenůmJSDH a SDH, zastupitelům,zaměstnanci
obce a dalšímobčanům.
Zásahpo přílivoíémdešti 3L.7.2014, zvýšenáhladina
toku Dubanky.
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Žádost TJ Sokol Čepí
- o proplacení nákladů na dopravu za zájezd do Zoo
spolupořadatelemje obec Cepí.

Liberec dne 20, 9. 2014

Žádost SDH Čepí
nákladůna dopravu na zájezd do Dětenic dne 4. IO. 2014, spolupořadatelemje
!.nroplacení
obec Cepí.
Návrh starostkyč.1:
Návrh na proplacenínákladůstejnýmdílemod obou spolků.
Hlasování: pro 1, proti 5, zdtželse I.
Návrh č.2 _proplacení všechnakladůna dopravu
Usnesenílrylo schváleno.

L0)Závěr
přečteno,
Ukončeno,
podepsánove 19:25hod.
ověřili: JindřiškaFestová

i/

!",,.r:

.-,

L_

Jiří Pekárek

PzuLOHY K ZAPISU:
1. PREZENČNÍ
rtsrnqa
2. ZVEŘEJNĚNÁ rNr.oRMACE o KoNÁNÍ zaspoÁNÍ PoDLE $ 91 oDŠT.1 ZÁK9NA
o OBCÍCH
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PREZExČNÍ LISTINA
z jednání Zastupitelstva obce Čepí,
konaného dne23. záÍí20t4 na obecním úřadě v Čepí
Clenovézastupitelstvaobce:

Počet

Příjmení

Jméno

1

JINDŘIŠKA

FESTOVA

2.

ZUZANA

DVORAKOVA, MVDr.

J.

JIRÍ

PEKAREK

A
Ť
.

MIROSLAVA

PLESKOTOVA

5.

LUCIE

POHORELCOVA

Podpis

f,'I

,j lpÁ
I Wt\/,.

4c'
i iď/,,?"/-g

,r,. I

6.

JAN

POHORELEC

' ,t

,t

/

ii tt,.
.-Í.i

,7

R.OBERT

RITSCHEL, Mgr.

K

j"'
, i1

Hosté:
Jménp a příimeni
7r1/"7tt/1r11"r-'
Wt:.,

r ll'Er-?"úDt nil\ (4"rÍ(B

lu, ío, llel<l,u (,a,,č,,ot,^/
:J)!4..v
?D ftqu

L,n,Uí,.eo

Firma

bdpis

/Qy"tn r" \
.'')/
alt
"/ lL>**-^-: >

l')J\

t.

\,. \,'--*
1l

Starostkaobce Čepísvolává nazákladě 91 zák. č.l28l2OOOSb.,
o obcích(obecní zřízení\.
$
v platnémznění

Z^SEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

OBCE ČnpÍ

IJTERÝ zs. Z^ŘÍ 2aI4
oD 18,00HODITÝ

NIA oBECxÍnnÚŘaoĚ v ČppÍ
Program:
1

t.

",,
z-.
..1

J.

Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzáoisu
2. upravarozpočtuobce Čepína r. 2074
Souhlas obce Cepí se změnou vlastnictvíp. p. č. 30513 vk.
ú. Jezbořice a
s převedenímspoluvlastnického
% poďí|u,,u'é-ovitostech
p. p.-č.30512ap.
st. č.69 v k. ú.Jezbořice do vlastnictvíobce Klešice

,3,",t::1.1i:i z POV pk na r.2015 (4.etaparekonstrukce
VO a VR)
!5. ozv č.1120Í4

6. Smlouva o smlouvě budoucío zřízeníVB - služebnostiinŽenýrské
sítě
smlouva a smlouva o výhradě zpětnékoupe
7 5:9"í
8' Zádosti o pronájem sálu obecního domu a domku u požámí
nádrže
9. Různé,diskuze
|0 .Závěr
Zaseďánízastupitelstvaobce je veřejné($ 93 odst. 2 zákonao
obcích).

V y v ě š e n o :7 2 . 9 ' 2 0 1 4

MVDI. ZuzanaDvořáková
starostkaobce

