ZÁPIS
ze z^sedánízastupitelstvaobce Čepí,
konanéhorlne24. května 2007 na obecním úřadě v CepÍ
'.' l

Přítomni:
omluveni:

listiny)
5 členůzastupitelstva(dle prezenční
2 členovézastupitelstva- pí.Marta Francová a Mgr. Rober1Ritschel

Zasedáníbylo svoláno starostkoudne 17' května 200], informace o konání zasedáníbyla vyvěšena
na úřednídesce obecního úřadu dne 17. května 2007, na elektronické desce obecního úřadu
- dne 17. května 2007, tj. nejméně7 dní před
na internetových stránkách obce - rvww,.cepi.cz
ustavujícímzasedáním.Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením$ 91
a $ 93 zákona o obcích'

SCHVALENI

PREDSEDAJICIHO

:

Předsedajícimzasedáníbyla navrženaMVDr. Zuzana Dvořáková
Hlasování: pÍo- 5 , proti _ 0, zdrže\se - 0.
Jednánízastupitelstvabylo zahájenov 18.40 h za přítomnosti pěti členůzastupitelstvaobce Cepí'
to je nadpolovičnívětšiny členůzastupitelstvaobce. Prezenčnílistina je nedílnou součástízápisu
iednání.

scHvÁt'BNÍpnocnauu rpoNÁNÍ:
Programjednáníbyl navrŽentakto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzáptsu
2. Projednánía schváleníŽádosti o odkoupenístavebníparcely v Cepí
3. Diskuze
4. Závěr

Nový návrh:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. Projednánía schváleníŽádosti o pronájmu býu v DPS
3. Diskuze
4. Závěr
Hlasování pro nový návrh: pro - 5, proti - 0, zdrželse - 0.
Nový návrh byl přijat.

Zrrůsobhlasovánína dnešnímzasedánízastupitelstva:
Hlasovat o všech návrzíchv průběhuzasedáníveřejně.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržeIse - 0.
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zápisu
1) Určenízapisovate|ea clr.ouor'ěřor-ate|ů
za ověřovatelezápisu nar'rŽenia schválenipan
Zapisovatelembyla navrŽenapaníEr a Hlar.áčkor'á.
Miroslav Beránek a Ing. JoseťDrábek.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrŽelse - 0.
2) Proiednánía schválenížádostio pronáiem bvtu v DPS
Margita Kováczová_ nedoloŽenopotvrzenío starobnímdůchodu
Dagmar Morávková - DD HeřmanůvMěstec
Hlasování: pro - 5, proti - 0 , zdrže|se - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluie žádosto pronáimu bytu paní Dagmar Morávkové.

3) Diskuze
Žádost o odkoupeníčástipozemku v maietku obce Čepí- Ladislav Halda
Hlasovánío zamítnutíprodejepozemku panu L. Haldovi.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrže|se - 0.
Usnesení:zastupitelstvo obce zamítá panu Ladislavu Ha|dovi žádost o odkoupení části
pozemku obce Cepí. Panu Haldovi bude zaslána žádosto odkoupenípozemku č.101/5.

Besídka u DPS
www.vetas.info
nutno vybudovat pod besídkulovnou plochu (SWENT), jak velkou? a kam besídkuumístit?
chodníčekk besídce
Hlasování o nákupu besídkypro DPS.
Hlasování: pro _ 5, proti - 0, zdrže|se - 0 .
Usnesení:zastupitelstvoschvaluie nákup besídkvpro DPS.
7. 5. 2007 - domek u požární nádrže (nepořádek, násilné vniknutí, škoda na obecním
majetku). Další,,dětská akce.. 19. 5. 2007.
Yýzvarodičůmv obecních novinách.

MAS
Vstup obce do sdruŽeníMAS.
Hlasování: pro - 5' proti - 0, zdrželse - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce _ členSvazku obcíza letištěm- schvaluie vstup Svazku obcí
za letištěmdo MAS.
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Sm|ouva o sm|ouvěbudoucí o zřízenívěcnéhobřemene
Cepí- Kortiš:kabelovévedenínn 1kV v délcecca 40 m ze stávající
kabelovéskříně
Plot u DPS. plot u Obecníhodomu. úklid u garáže
oslor'ena firma SWENT (spolupráce s p. Dimmerem) - kontejner na úklid garážea před ní'
plotu, vybudováníplochy pod besídku,sítědo oken v DPS (pá25. 5.2007 oměří).
1,ybudol.ání
Cenová nabídka.
Pozemky u bytovek čp.80. 81. 82 _ Hrubý
Kanalizace
p. Sekyrka
Parkování
Upozorněnído obecníchnovin' novéparkovacíplochy
Nová poiistná smlouva
obecní úřad,MŠ,kaplička,staráhasičskázbrojnice' DPS - předběŽně
ČS Ctrrua im _ 24. 5.2007

Úvěr
Sál - p. RenataNovotná
29. 5.2007 - oU Cepí,zástupcifi*y - Jiří Marek
Žádostí o pronájem pozemku za bytovkou čp.73
ManŽeléSurovi, manže|é
Vymetalovi, p. Nadrchal, p. Franc, pí.Vančurová,p. Dimmer

Obecní noviny
Tenisový turnaj 19. 5. 2007
Pout'(červenec)- atrakce, p. Lagron

Uklidit kostky u obecníhodomu.
Zajistit opravu retardéru - pan Ryba, zapůjčenítechniky od pana Pohorelce
Nabíječka?- pan Ing. Dytrt
Zádost o odkup pozemku _ manželéBoušovi.

přečteno,
podepsánove2I.I5 hodin.
Skončeno,

Hlaváč
ková,fu..R
Zapsa|a..Eva

-

Miroslav Beránek
Ing. Josef Drábek
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