ZAPIS
ze z^sedánízastupitelstvaobceCepí'

konanéhodne 25. ledna 2018 na Obecním úřadě v Če
l členovézastupitelstva (dle prezeněnílistiny)
Mgr. futschel á p. Koppová jsou na cestě _ přijdou později, p. Ryba je v zaměstnání
Zasedáni bylo svoláno starostkou dne 17. ledna 2018, informace o konání zasedini byla vyvěšena
na úřednídesceobecníhoúřadudne 17. ledna 2018, tj. nejméně7 dnípřed veřejným zasedáním.Na
_
elektronickédesce obecního úřadu na internetoqých stránkách obce www.cepi.cz dne 17. ledna
2018. Zasedánitedv bylo svoláno řádně a včasv souladu s ustanovením$ 93 zákona o obcích.

:
scuvÁlnNÍpŘnnsnoa.rÍcÍrro
Předsedajícímzasedáníbyla nawženaMVDr. ZuzanaDvořáková.
Hlasování:pro 4, proti0' zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.
to
Jednanízastupitelstvabylo zahájeno v 17:04 hod za přítomnosti4 ělenůzastupitelstva obce
je
zaplsu
nedílnou součástí
je nadpoloviěnívětšiny ělenů zastupitelstvaobce. Prezeněnílistina
iednání.

:
scrrvÁr,BNÍpno cn'q.Nlu.rnuNÁNÍ

Na*h p'ogru.nú i" v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřednídesce.
Program iednáníbyl navrŽen takto:
1. Určenízapisovatele a dvou ověřovatelůzápisu
2. 9. úpravarozpoětuobce Čepína rok 2017
3, 1. úpravarozpočtuobce Cepí na rok 2018
4. Střednědobýplar,hospodďeníMŠ Čepínar.2OI9 -20
5. Nový nájemce DCHB
6. VýsíedeŘ kontroly samostatnépůsobnostiobce ČepíprovedenéMV ČR
7, odměny zastupitelův r. 2018
8. Smlouvy (o zŤizeníBV, o poskýnutí služeb)
9. Cenová nabídkana hasičskoustříkaěku
10. Různé,diskuze
II, Závěr
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželse 0,
Usneseníbylo schváleno.

Způsobhlasovánína dnešnímzasedánízastunitelstva:
Hlasovat o všech návrzichv pruběhu zasedáni veřejně.
Hlasování: pro 4' proti 0, zdrŽe\se 0.
Usneseníbylo schváleno.
Strana I (celkem 7)

1) Určenízanisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
Zapisovatelem byla navtžena pani Zuzana Dvořáková, za ověÍovatelezápisu navrženta schváleni
paníLenka Velebná a JindřiškaFestová.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrŽel se 0.
Usneseníbylo schváleno.

2) 9. úprava rozpočtuobce Čepína rok 2017
starostkaobce odsouhlasiladne 11. 1. 2018
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepíbere na vědomí 9. úpravu rozpočtu obce Cepí na
rok2017 ze dne 11. 1. 2018 (vlz příloha).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

3) 1. úpravarozpočtuobce Čepína rok2018
starostkaobce odsouhlasiladne 10. 1. 2018
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepíbere na vědomí 1. úpravu rozpočtu obce Čepína
rok 2018 ze dne 10. 1. 2018 (viz příloha).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

obÝ nlán roz
lnar
Plán výnosů a nákladů na nejméné2 roky následujícípo roce' na kteý je sestaven rozpočet.
ZveŤejněnístřednědobéhovýhledu rozpoětu Po MŠ Čepína webu zŤizovateIe15 dnů před dnem
projednánízřizov ate|em* vyvěšeno 27, I I, 20 I,|
bez připomíneka námitek veřejnosti
po schváleníse do 30 dní zveřejnía bude zveřejněn aždo schválenínovéhoSVR Po
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce čepíschvaluje Střednědobý plán rozpočtuMŠ Čepína r.
2019_20 (viz příloha).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrže|se 0.
Usneseníbylo schváleno.

5) Nový náiemce DCHB
žaďatelé:
Marie Žemliěková, nar,27, 9. |946, P ardubice
Anna Koníčková;nar,21. 8. 1940,Lobkovice' Mělník
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce čepí schvaluje novéhonájemníka bytu v DCHB' Cepí:
paníAnna Koníčková'nar. 2|.8.1940, Lobkovice, Mělník.
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Hlasování: pro 4, proti 0, zdrže|se 0.
Usneseníbylo schváleno.

6) VÝsledek kontrolv samostatnépůsobnostiobce ČepíprovedenéMV ČR

kontrolaprovedena23. 1I.2017
jednáníZo seznámitzastupitelstvos výsledky kontroly
povinnostna nejbliŽším
17,15 hod přichází Mgr. R. Ritschel

nezákonnýpostup obce:
- obec nemá evidenci právních předpisů,kterévydala, a tím není evidence právních předpisů

přístupnau oU
- informace poskytnuténa zák|aďě Žádosti v reŽimu InťZ nebyly zveřejněny způsobem
umožňuj
ícímdálkový přístup

návrh opatřeník nápravě zjištěnýchnedostatků:
- neprodleně zavést evidenci právních předpisů obce tak, aby byla v souladu se strukturou
stanovenouustanovenímzákona o obcích:zajístipracovnice oU p. Vlasta Novotná
- způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnit, i když s časovým zpožděním, dosud
nezveřejněnéinformace poskynuté na zéů<Laďě
Žádosti o informace Ve Smys|u InťZ: zajistí
starostkaobce MVDI. Zuzana Dvořáková
vyvěšenína úřednídesce minimálně na 15 dní informaci o jednáni Zo vtéto věci včetněnávrhu
opatřeník nápravě _ zajisti starostkaobce
povinnost zaslat tuto informaci MV - zajisti starostkaobce
zajistit nápravu- zkontroluje KV v termínudo konce února2018

Návrh
usnesení: Zastupitelstvo obce čepí projednalo ýstedek kontroly samostatné
-i,
působnostiobce Cepí provedenéMV CR dne 23.1l.2017.
Zastupitelstvo obce Čepíschvaluje tato opatření k nápravě zjištěných nedostatků:
- neprodleně zavéstevidenci právních předpisů obce tak, aby byla v souladu se strukturou
stanovenouustanovenímzákona o obcích:zajistípracovnice oU p. Vlasta Novotná
- způsobem umožňujícímdálkový přístup zveřejnit, i když s časovým zpožděním, dosud
nezveřejněnéinformace poskytnuté na základě žádosti o informace ve smyslu|nfZ: zajistí
starostka obce MVDr. Zuzana Dvořáková.
Vyvěšenína úřední desce minimálně na 15 dní informaci o jednání Zo v této věci včetně
návrhu opatřeník nápravě zajistí starostka obce.
Povinnost zaslat tuto informaci MV zajistístarostka obce.
Zajištěnínápraly zkontroluje KV v termínu do konce února 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0' zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

7) Odměnv zastupitelův r. 2018
_ 22 134 Kč
neuvolněnýmístostarosta
neuvolněnýělen.zastupitelstva,
kterýje předsedavýboru _2 459 Kč,
s platnostíod I. 2.2018 (nelzezpětně)
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odměny
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce čepíschvaluje od |. 2, 2018 novou výši měsíční
pro neuvolněnéhomístostarostu:22 134 Kč.
Zastupitelstvo obce Čepíschvaluje od 1.2.20|8 novou výši měsíčníodměny pro neuvolněné
členyzastupitelstva, kteří jsou předsedovéýboru: 2 459 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváIeno.

8) Smlouw (o zřízení VB. o poskvtnutí služeb)
Smlouva o zřízenívěcnéhobřemene_ služebnostiinŽenýrskésítě
Povinná _ obec Čepí,IČ 00273457, 533 32 Čepí79
oprávněný _ Vladislav Kaválek, 533 32 Čepí53
Vodovodnípřípojkana p. p. č,.29312
v k. ú.Čepí- 400 Kč
oprávněný zap|ati|GP, zaplatí i poplatek zanávrhna vklad do kat. nem.
Návrh usneserrí:Zastupitelstvo obce Cepí schvaluie Smlouvu o zÍízenívěcného břemene ''"ž.b.^ti t-'ž."ýrské sítě mezi olci čepi, lČ oožlsls7, 533 32 Čepí79, a p. Vladislavem
Kaválkem,533 32 Cepí 53oa pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

Smlouvao zřízenívěcnéhobřemene- služebnosti
inŽenýrské
sítě
Povinná_obecČepí,
IČ00273457,533
32Čepi79
oprávněný_ Milan Dubec, 53332 Čepí
47
Vodovodnípřípojkana p. p. ě. 29312v k. ú.Čepí_ 400 Kč
oprávněnýzap|ati|GP, zap|atíi poplatekzanávrh na vklad do kat.nem.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Cepí schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Cepí, IC 00273457, 533 32 Čepí 79, a p. Milanem
Dubcem, 533 32 Čepí47, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrŽel se 0.
Usneseníbylo schváleno.
]7,28 hod - přichází p. Koppová
Smlouva o poskytnutíslužeb
objednatel - obec Čepí,IČ 00273457, 533 32 Čepí79
Poskýovatel_ Libor Černohlávek,IČ 16539184-Jakub38. 285 33 Církvice
Sběrjedléhooleje a tuku' 1 nádoba u DCHB
Na dobu neurčitou
od 1. 1. 2018

W?":1pil.'i*19|..ČepíschvalujeSmlouvuoposkytnutíslužebmeziobcí
Cepí,|C 002734'57,
_ Libor černohlávek,
53332 Cepí79,a poskytovatel
Ič 16539184,
Jakub
38' 285 33 Církvice,a pověřuje starostkupodpiseinsmloury.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdrŽel se 0.
Usneseníbylo schváIeno.

9) Cenová nabídka na hasičskoustříkačku
KamilNevřela, Sádek II8,747 75 Velké Heraltice, IČ 66174228
PS l2 - 168 759 Kč s DPH, zůstanev majetku obce Čepí
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje cenovou nabídku na novou hasičskou
stříkačkuPS12 ve výši 168 759 Kč včetněDPH' dodavatel - Kamil Nevřela, Sádek ||8,747 75

VelkéHeraltice,tČ ssÚqzzs.

Hlasování:pro 6, proti 0' zdrže|se O.
Usnesení
bylo schváleno.

10) Různé,diskuze
okna u domku u PN _ rozbitésklo, nová plastová okna a vchodové dveře, parapety vnitřní, montétž,
demontéů,,
likvidace' zednické zaprav ení
Marilan s.r.o.'B|ato23,530 02 Pardubice- 48 l13,45 Kě s DPH
NéYrh usnesení:Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje cenovou nabídku ve výši
Kč 48 113,45
s DPH na nová plastová okna a vchodové dveře áo domku u požární nádrže (+
parapety
vnitřní, montáž,demontážolikvidaceo zednické zapravení) od dodavatele Marilan
s.r.o..Blato
23,530 02 Pardubice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrže|se O.
Usneseníbylo schváleno.

dle
d|e Zadáni z MmP, podle novely stavebníhozékonamůžeobjednat a financovat
vlastník pozemku,
kteý výsledek konzultuje s MmP, obec bere buďto na vědomí, nebo jako
účastníkmůŽó vyjádřit
svoje připomínky

ILB prostavs.r.o.'Ing.Bezdíěek_344850Kě s DPH
MartinVěchet_ 228000 Kč bez DPH, bez cestovních
náhrad,bez dalších
konzultací
Loca Plan s.r.o.'Ing.arch.JakubChobotský- 160000 Kčbez DPH
Kontrolahospodaření
obceza r. 2017_ 5.2,2O|8
Výměnaokenv oD _ zaěátekúnora
2018
Aktuálníletákna tříděníodpadus termínysběruv r. 2018
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Veřejná výzva na novéhopracovníka oÚ
Chodník zapozemkem manželůKadlecových _ provizorně
P l e sM Š_ 9 , 3 . 2 0 1 8
Vlajka pro Tibet
Dětskýkarneval_ neděle 18. 3. 2018 od 15 hod
FrantišekMinařík, Holasice u Brna _ 17 180 Kč + DPH
Chodníkdo PZ v Čepí
Žádosto dotacipodánaopakovaně11. 1. 2018
Významná Životníjubilea_ 1. pol. r. 2018
pouze písemnáblahopřání bez věcnéhodaru a bez osobnígratulace od zastupitelůobce

TS Hlinsko s.r.o.
Zachováníposkytovaných sluŽeb pro nesvazkové,nečlenskéobce SoMH
Za|oženinovéhodobrovolnéhosvazku obcí neělenských obcí SOMH

Dohoda o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu
Smlouva.| nová oZY (v přípravě)
Zrcadlo naproti výjezdu p. Pitharta: rozhledovétrojúhelníkypřipravila firma PRoDIN, není moŽné
umístit zrcad|a,sjezd byl nelyhovující již před zaslepenímMK
Chodníku č.p. 7: p. Voženílekžádá o reklamaci provedeníchodníkuz důvoduvyježděnýchkolejí
ve vjezdu k RD' příliš vysoký nájezd na soukromý pozemek (ničísi automobily přejezdem přes
schod)

Kontejnerna smíšenýodpad pro nájemníkyDCHB
občanČepívyužívaljako odkladiště svéhonevýříděného odpadu (papír,stavební'velkoobjemový,
elektroodpad)
_ žádost o projednání

oS Pardubice- volby přísedících
oS v Pardubicích
_ návrhk opětovné
Ing.JosefDrábek,Čei>i7|
volběna volebníobdobí2OI8- 2022
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvoobce Čepíschvalujepana Ing. Josefa Drábka jako přísedícího
oS Pardubicena volebníobdobí2018_ 2022.
Hlasování:pro 6, proti 0, zdrželse 0.
Usneseníbylo schváleno.

Komunálnívolby * podzimv r. 2018
starostkaobceMVDr. Z. Dvořákováoznamuje,žev komunálních
volbáchna podzim2018nebude
kandidovat
V. Komberec,Čepí50 _ stíŽnost
ze dne 15.1.2018doporučeným
dopisem(doručeno
16.1.2018)
-Návrh usnesenímvořákoyiil Zastupitelstvo obce Čepíschvaluje, aby se zastupitelstvo obce
Cepí zabývalo na dnešnímjednání Zo písemnostíze dne 15. 1. 2018 podópsanou paní
Kombercovou, V. Kombercem a A. Kombercem.
Hlasování: pro 0, proti 4 (Dvořáková, Ritschel, Koppová, Velebná), zdrže|se2 (Pekárek, Festová).
Usnesenínebylo schváleno.

||) Závěr
Ukončenov 18:16hod.

Přečteno,
podepsáno
"#,
Zapsa|a:ZuzanaDvořáková,...ru.ťÚ,
ověřily: LenkaVelebná
Jindřiška Festová

pŘÍroHyr zÁplsu:

1. PREZENČNÍ
rtsrDqa
2, ZVEŘEJNĚNÁnvroRMACE o KoNÁNÍznspoÁNÍ poorp $ 91 ODST. 1 ZÁKoNA
o oBCÍCH

Lť,€ Ě :,lileNo

/ R../Ý../
é.žg*.

ftnr

1r,ezžttlĚrno

N! &+r:74,,,,€t
l/zyv',l

b,,ub

l/I.?l.t/' ťeP,,.

Strana 7 (celkem 7)

.Ln

Y.te:

/

Úlz.ťa.t
b,/

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Zastupitelstva obce Čepí,
konanéhodne 25. ledna 2018 na Obecním úřadě v Čepí
Členovézastupitelstvaobce:
Počet

Jméno

Příjmení

Podpis

,fu^t

1
I

JINDŘIŠKA

FESTovÁ

2.

ZUZANA

DvoŘÁKovÁ, MVDr.

3.

VERA

KoPPovÁ

4.

JIRÍ

PEKAREK

5.

ROBERT

RITSCHEL,

6.

VLADIMIR

RYBA

OlLtzuery

7.

LENKA

VELEBNÁ

/btu-/

Jménoa nříimení
,€ l 'f/ce
/zGzz-fco/,
.t./Ďorlt/F
/.é2z {(

)qm
řn|/ptr
V(, kou.t Rč R€ e"

"LEt}it
/Í4t/ťi1?Olj

.11*

Mgr.

LAl

Starostkaobce Cepí svolává nazék|adě$ 91 zak. ě. 12812000Sb., o obcích(obecnízŤizení),
v platnémznění

ZASEDAI{I
ZASTUPITELSTVA
CTVRTEK

OBCE ČEpÍ

25.L 2018

OD 17 HODIN

NA oBEcxÍtvtÚŘanĚ v ČEpÍ
Program:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. 9. úpravarozpočtuobce Čepína rok 2OI7
3. 1. úpravarozpočtuobce Čepína rok 2OI8
4. Sřednědobýplán hospodařeníMŠ Čepínar.2OI9 .20
5. Noq'i nájemce DCHB
6. Výsledek kontroly samostatné
působnostiobce ČepíprovedenéMV ČR
7. odměny zastupitelů
v r. 2018
8. Smlouvy (o zÍízeníVB, o poskýnutí služeb)
9. Cenová nabídkana hasičskoustříkačku
1O.Různé,
diskuze
1I.Závěr

Zasedáni zastupitelstvaobceje veřejné($ 93 odst. 2 zékonao obcích)

MVDr. Zuzana Dvořáková, starostkaobceV y v ě š e n o :1 7 . 1 .2 0 1 8
,^

Sejmuto:
2ZÓ

. /. /ť

,/7
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