zÁpIs

ze zasedánízastupitelstva obce čepí,
konaného dne 9. února 2016 na obecním úřadě v
Přítomni:
omluveni:

5 ělenůzastupitelstva (dle prezenčnílistiny)
Mgr. Ritschel a p. Festová (pozdějšípříchod _ doprava ze zarnéstnáni)

Zasedéníbylo svoláno starostkou dne 1. února2016, informace o konání zaseděníbyla vyvěšenana
úřednídesce obecního úřadu dne 1. února 20|6, tj. nejméně 7 dní před veřejnýmzasedéním. Na
elektronické desce obecního uřadu na internetových stránkách obce _ www.cepi.cz_ dne 1. února
2016. Zasedánítedy bylo svoliíno řádně a včasv souladu s ustanovením$ 93 zákona o obcích.

Předsedajícímzasedáníbyla navrženaMVDr. Zuzana Dvořáková.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbvlo schváleno.
Jednanízastupitelstva bylo zahájeno v 17.02hod za přítomnosti 5 členůzastupitelstva obce Cepí, to
je nadpolovičnívětšiny ělenů zastupitelstva obce. Prezenění listina je nedílnou součástízápisu
iednání.

Návrh programu je v souladu s pozvánkou ělenům zasfupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnouna úřednídesce.
Proeramjednáníbyl navrŽentakto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. 6. úpravarozpočtu
obceČepínar.2015
3' odměny neuvolněnýchzastupitelůobce Čepí
4. Smlouvao dílo_ zpracovéní
Programurozvojeobce
5. Cenovánabídkana 5. etapurekonstrukceVo a VR
6, ŽádostSDH Čepí
7. Různé,
diskuze
8. Závěr
Hlasování:pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

Způsob hlasování na dnešnímzasedání zastupitelstva:
Hlasovat o všech návrzichv pruběhu zasedéniveřejně.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrŽel se 0.
Usneseníbylo schváleno.
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1) Určenízapisovatelea dvolr.ověřovltelů?ápiqu ověřovateleápizu navŽeni a schváleni
za
Zapisovatet.. tytu
pÁi ve'u Koppová a pan VladimírRyba.
Illasování:pro 5, proti 0, zdrŽelse 0.
Usneseníbylo schváleno.

Čepr.nar.2015 ..
2) ó. úpravarozpočt.rr.o'bc,e

r,o3.á,,ffiruěuj

e ke schválení

obce čepína
čepí schvaluje 6. úpravu rozpočtu
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce
(viz příloha).

r. 2015

Illasování:pro 5, proti0, zdrŽe\se 0.
Usneseníbylo schváleno.
V ]7,06hodpřicházíp. Festovó

obc.ef?pi^',
3) oomcn"neuootnš+J.cJr=
estuPitelů
od1.1.2016
účinnost
NovelanaŤizeniurad-or sumístostarostya ostatníchneuvolněných

ron... neuvolněného
sb.,
Návrh: měsíěníodměny za výkon
vlády ě. 3712003
.,o
čá,.." dle přílohy ě, 1 taŤízení
ma"imá,,í
_
predseJů^ďu"*
zastupitelů
1. 3. 2016
v platnémznéní,od
odměnuza výkon funkce
Zastupitelstvoobce čepístanovuje.měsíční
Návrh usnesení:
zastupitelů,předsedůvýborů'
místostarostyobce a ".lJ;ňh o.oňhěoych
neuvolněného
Sb.,v platnémznění,od 1. 3.
'raav č,,37t2003
v maximálníčástcedle přílohy č.1 nařňoi
2016.
Hlasování:pro 5' proti 0, zdrŽe|se1 (p.Ryba).
Usneseníbylo schváleno.

MMR
systému
rozvoj.:!1.:"d1.
obce,,Program
šil":?"?';.oý áokument
do 31. 10.2016
:
Cena20 000Kč + DPH 24 2OOKč,termín
V 17,]3hodpřicházíMsr. Ritschel

cenovou nabídku na zpracování
Čepí s.cnv-aru!'e
Návrh usnesení: Zastupitelstvo_obce
systému.MMRve \.ýši24 200 Kč
dokňentri obce ,,r"og;* iáz"oj91r1";;ote Ťss,533 41 LáznéBohdaneč,IC
strategického
Za Soxotovioo
s DPII od společn",ttÝŇ KoNŽULi,;.;.".,
podpisemsmloulryo dílo.
pověřuje starostkuon." ůvb r.,Z.DvoÍákovou
274g3229,a
Hlasováníz pro7,proti 0, zdrŽelse 0.
Usneseníbyto schváleno.
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s)

ELPO s.r.o.'Riegrova3' 538 62 HrochůvTýnec,IC2600522|
CN: 510 420Kčs DPH (odhaddle PD 5|6 699Kč s DPH)
p. Jelínkem(Vepka St. Mateřov)
CN zkontroloviína
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce čepí schvaluje cenovou nabídku na 5. etapu
rekonstrukce VO a VR od Íirmy ELPO s.r.o.' Riegrova 3' 538 62 Hrochův Týnec, IC
26005221,ve vyši 510 420 Kč s DPH a pověřuje starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou
podpisemsmlouvyo dílo.
Hlasovánízpro7, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

Panely z chodníků (od křižovatky k rozvaděči Vo)
Zveřejnění zérněruobce darovat panely z chodníkůza odvoz _ na vlastní náklady vyzvednutí,
nakládka, odvoz (případnědalšímanipulace) včetněúklidu a likvidace roz|ámaných a nepotřebných
zbytků v termínu po domluvě s obcí (aby se nezdržova|o zahájení prací na rekonstrukci Vo a
chodníku)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce čepí schvaluje zveřejnění záměru obce čepí darovat
všechny panely z chodníku (od křižovatky k rozvaděči Yo). Zájemce o panely na vlastní
náklady zajistí vyzvednutí, nakládku, odvoz a uskladnění (případně dalšímanipulaci) včetně
úklidu a likvidace rozlámaných a nepotřebných zbytků v termínu po domluvě s obcí tak, aby
se nezdržovalozahájení prací na rekonstrukci Vo a chodníku.

lllasování:pro7,proti 0' zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

6) Žádost SDH čepí
Poděkovaníza podporučinnostiSDH a pozvěnína akcepořádanéSDH
Zádost
_ vyhlášenísběruže|ezaa elektroodpaduv únoru16
. pronájemsálu v sobotu|9.3.2016 _ turnajve stolnímtenisu,pořízenípoháni
- pronájemsálu na školeníprvnípomoci
. pronájemobecníchnemovitostíu PN 30. 4. 2016 na závody v požárnímútoku,pořízení
pohtíru
- ělenovéSDH zajistídohašovrání
po páleníčarodějnic
|. 5.2016

7) Různé.diskuze
Kácenílip u kapliěky:
odloŽenona měsícezátříařijen2016 _ možnostvýskytunetopýru
KáceníproschlýcÉ
stromůna vďu u PZ
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PořizovríníCN na renovaci parketovépodlahy v sále a nových stolůdo sálu (Moder Interiors,St.
Mateřov)
SběrVo a No _ sobota19.3.2016
Dětskýkameval_ neděle20. 3. 20l6
Miroslav Kaplan, Svratouch
Programpro seniorya ke Dni matek- 8. 5. 2016
Kontroladokladů
na oSSZ 4.2,2016
Audit 15.2.2016
Městskápolicie HeřmanůvMěstec
Bazárek - duben

8) Záxěr
Ukoněeno v 18:08hod.

podepsáno
Přečteno,
: Á2.2.a,/
Zapsa|a:
ZuzanaDvořáková,W

ověřili: Věra Koppová
VladimírRvba

PRÍLoHY K ZÁPISU:

1. PREZENČNÍ
rtsrn{n
2. ZVEŘEJNĚNÁn.rroRMACEo KoNÁNÍzasBoÁNÍ poorB $ 9l oDST. 1 ZÁKoNA
o oBCÍCH
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PRBZENČNÍ LISTINA
z jednání Zastupitelstva obce čepí,
v
konaného dne 9. února 2016 na Obecním úřadě v Cepí

Členové
zastupitelstvaobce:
Počet
I

Příjmení

Jméno

JINDRIŠKA

Podpis

,t,*m/

FESTovÁ

,.

/!

l . . í '

2.

ZUZANA

DvoŘÁKovÁ, MVDr.

J.

VERA

KoPPovÁ

4.

JIRÍ

PEKÁREK

5.

ROBERT

RITSCHEL, Mgr.

6.

VLADIMIR

RYBA

7,

LENKA

VELEBNÁ

Hosté:

/z*jr0l,/

2 itta,f i-

ťuprnta Ko&rB€ A E,.,

tl::.1 4

-,u.(,

(J

/Fz-

I

4/
, ťW-ť

t

Starostkaobce Čepísvolává nazikJadě $ 91 zak. ě, t28l20}0 Sb., o obcích(obecníňizeni),
v platnémznění

ZASEDANI
7

ZAyTUPITELSTVA

r

OBCE čEpÍ

UTERY 9. LII{ORA2016
OD I7,OOHODIN

NA oBECxÍnnÚŘaoĚ v ČppÍ
Program:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. 6. úpravarozpočtuobceČepínar.2OI5
3. odměny neuvolněnýchzastupitelůobce Čepí
4. Smlouvao dílo_ zpracov'aní
Programurozvoje obce
5. Cenová nabídkana 5. etapurekonstrukceVo a VR
6. ŽádostSDH Čepí
7. Různé,diskuze
8. Závěr
Zasedánízastupitelstvaobceje veřejné($ 93 odst.2 zákonao obcích).

Vyvěšeno:
I.2.20L6
Sejmuto:
/o.2.6 r

tu

MVDr. ZuzanaDvořáková
starostkaobce
/

n Zt'

