ZAPIS
ze zasedánízastupitelstva obce Čepí,
konanéhodne 30. května 2007 na obecním úřadě v
Přítomni:
omluven:

listiny)
6 členůzastupitelstva(dle prezenční
Ritschel
Robert
Mgr.
1 členzastupitelstva

Zasedánibylo svoláno starostkoudne 23. května 200], informace o konání zasedáni byla vyvěšena
na úřednídesce obecního úřadu ďne 23. května 2007, na elektronické desce obecního úřadu
- dne 23. května 200], tj. nejméně7 dní před
na internetových stránkách obce _ www'cepi.cz
ustavujícímzasedáním.Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením$ 91
a $ 93 zákonao obcích.

:
scrrvÁrBNÍpŘnnspol.rÍcÍrro
Předsedajícímzasedáníbyla navrženaMVDr. Zuzana Dvořáková
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.
Jednánízastupitelstvabylo zahájenov I7 ,55 h za přítomnostišesti členůzastupitelstvaobce Cepí.
to je nadpolovičnívětšiny členůzastupitelstvaobce. Prezenčnílistina je nedílnou součástízápisu
iednání.

scrrvÁr,pNÍpnocnauu rnoNÁNÍ:
ProgramjednáníbylnavrŽen takto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. Schválenínávrhu rozpočtuobce Cepí na rok 2007
3. Diskuze
4. Závěr
Jiný návrh: nebyl vznesen.
Hlasování _ původníprogram: pro - 6, proti - 0, zdrŽelse - 0.

Způsob hlasovánína dnešnímzasedánízastupitelstva:
Hlasovat o všech návrzíchv průběhuzasedáni veřejně.
Hlasování: pro _ 6, proti - 0, zdrže|se _ 0.

1) Určenízarrisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
Zapisovatelem byla navrženapaníEva Hlaváčková, za ověÍovatelezápisunavrženi a schváleni paní
Marta Francová a Ing. Josef Drábek.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.
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^ Schválenínávrhu rozrločtuobce Čepína rok 2007
* ávrh rozpoČtu:
přiloŽen.
Hlasování pro nový návrh rozpočtu:pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluie návrh rozpočtuobce Čepína rok 2007 v předloženém
znění.
3) Diskuze
Spolková činnost: SoKoL
Žádost o odkoupeníčástipozemku v maietku obce Čepí_ Helena Vančurová
Hlasování o oznámenízáměru prodejepozemku parcelníčíslo45 v k.ú.Čepí paníH. Vančurové.
Zastupitelstvoobce souhlasís prodejema záměr obce bude vyvěšenna úřednídescepo dobu
patnácti dnů.
Hlasování: pro _ 6, proti - 0, zdrže|se _ 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluie záměr obce prodat rrozemekparcelní č.45 v k.ú.Čepí
podle Q 39 odstavec 1 zákona o obcích.
Besídka u DPS
www.vetas.info
objednáno, termínmontáže_ 6 týdnů(6' 7.2007), zá|ohováfaktura Kč 10.000'--.
Nabíiečka- zakoupena28.5.2007, cenaKč 1.680,.-+ DPH.

cgrÁuBr a rrNrĚRa
nabídkamostu na toku Dubanka
Plot u DPS" plot u Obecníhodomu. úklid u garáže
oslovena firma SWENT (spolupráce s p. Dimmerem) _ kontejner na úklid garáže a před ní,
vybudováníplotu, vybudováníplochy pod besídku,sítědo oken v DPS (pá25. 5 , 2 0 0 7 o m ě ř e n o ) .
Cenová nabídkana vybudováníoplocení.
Pozemky u bvtovek čp.80. 81" 82 _ HrubÝ _ dopis
BAUSET - silnice 4. 6.2007
Hlasovánío schválenívýstavby komunikace k RD u oÚ Čepífirmou BAUSET.
Hlasování: pro - 6, proti _ 0, zdrže|se - 0.
Usnesení:
unikace

telstvo obce schv
cenovou nabídku
BAUSET
k RI)
d|e cenové nabíd
0612007.Cen
2.019.4
ání formou
race se snlatností
ů.A
podpisem
a místostarostu
smlouw. Termín realizace do 31.7.2007.
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Sál - pí. Renata Novotná
29. 5.2OO7_ oÚ Čepí,zástupcifirmy - Jiří Marek
Realitní kancelář _ Jiří Marek
žádost

Návrhy: MVDr. Zuzana Dvořáková, paníVlasta Novotná, pan Miroslav Beránek.
Hlasování: pro - 6, proti _ 0, zdrželse - 0.
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluie paní MVDr. Zuzanu Dvořákovou. paní Vlastu
Novotnou a pana Miroslava Beránka k wtvoření novÝch podpisových vzorů.

Samospráva v DPS
Návrhy: p. F. Dimmer' pí.Tomišková,pí.Přibylová
Nový návrh: p' F. Dimmer, pí.A|žbětaBrožová,pí. J. Přibylová
koule u vchodových dveří v DPS
Bvt v DPS v náimu p. Horákové
Multikára - oznámeni záměru o prodeji.
Hlasování: pro - 6, proti _ 0, zdrže|se - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluie záměr odprodat nepoiízdnoumultikáru.

p. Cerný- zapůjčení
12 stolůažidIíze sálu,od 31. 5, - 4.6.2007
Hlasování: pro _ 6, proti _ 0, zdrŽel se - 0.
stolůa židlí panu Černémuna Aviatickou
Usnesení:zastupitelstvo obce schvaluie zarrůičení
pout' za podmínek složenívratné kauce Kč 5.000.--. poplatek Kč 100.--lden a náhradu
případnÝch škod.
Smlouva o poskvtnutídotace_ Srrortovníareál
l\abídka na poiištění- Kooperativa
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržeIse _ 0.
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluie nabídku poiišt'ovny Koorrerativa na poiištění
podnikatelskÝch rizik TREND _ poiištěníobecních nemovitostívčetně movitého maietku'
ročnípoiistnéKč 24.952.--.A pověřuie starostku podpisem smlouw.
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Nabídka a dotazník firmr. S\'ITAP J.H.J. srrol.s r.o.:
ťt, l l."n*

!
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s.-I.-b"t
altán

Tráva u silnice
SUSPK - Meduna, smlouva s firmou Vapex

Skončeno,přečteno,podepsánov hodin.
t /

ověřili: Marta Francová
Zapsa\a:Eva Hlaváčková./:,*..:(...:...\*/..,..'..
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Ing.JosefD r ábek........'.....l.:t.
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