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Přítomni:
omluven:

ZAPIS
ze zasedánízastupitelstva obce Cepí,
konaného dne27. června2007 na Obecním úřadě v Čepí
listiny)
6 členůzastupitelstva(dle prezenční
1 členzastupitelstva- Ing. Josef Drábek

Zasedáni bylo svoláno starostkoudne 20. června2007, informace o konání zasedáníbyla vyvěŠena
na úřednídesce obecního úřadu dne 20. června 2007, na elektronické desce obecního úřadu
- dne 19. června2007. tj. nejméně7 dní před
na internetových stránkách obce - www.cepi.cz
veřejným zasedáním. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu S ustanovením $ 91
a $ 93 zákona o obcích.

Předsedajícimzasedáníbyla navrženaMVDr. Zuzana Dvořáková
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.05 h za přítomnosti Šesti členůzastupitelstvaobce
Cepí, to je nadpolovičnívětšiny členůzastupitelstvaobce. Prezenčnílistina je nedílnousoučástí
zápisu iednání.

SCHVÁLENÍ

PROGRAMU

JEDNÁNÍ:

Program iednáníbyl navržentakto:
l. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzáptsu
2. Projednánía schválení žádostío prodej stavebníchpozemkův Čepí
3. Úp'u,ra schválenéhonávrhu rozpočtuobce Čepínarok2OO7
řizení- recyklační
střediskostavebních
odpadůBAUSET CZ. a.s.Cepi
4. Závěr zjišťovacího
5. Žádosto odkoupenípozemku v majetku obce Čepí- pan L. Halda
6' Pozemek i5911pan P. Hrubého
7. Diskuze
8. Závěr
Jiný návrh: nebyl vznesen.
Hlasování - původníprogram: pro - 6, proti - 0, zďrže|se - 0.

Způsob hlasovánína dnešnímzasedánízastupitelstva:
Hlasovat o všech návrzíchv průběhuzasedáníveřejně.
Hlasování: pťo- 6, proti - 0, zdrže|se - 0.
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1) Určenízarlisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
Zapisovatelem byla navržena pani Eva Hlaváčková, za ověřovatele zápisu navrženl a schváleni
slečnaLucie Pohorelcová a Mgr. Robert Ritschel.
Hlasování: plo * 6, proti - 0, zďrže|se - 0.
2) Proiednání a schválenížádostío prodei stavebníchpozemkův Čepí
ManželéRadim a Adéla Valešovi_ parce|ač.2
Tomáš Jurák - parcelač.3
ManželéPelcovi _ parce|aě. 4
Ladislav Kicsera a Blažkovi - parcela č.5
ManželéKováčovi _ parcelač.7 (slevaKč 150 000,--,prodlouŽenádoba výstavbyo jeden rok)
Leoš Jelínek a Jana Jičínská_ parcela č.8
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželse - 0.
lstv
hvalu
tí:
- zast
pozemků
ůvv CCepí
e v lokalitě za OU v Cepí.

ích

vedenÝch

3) Uprava schválenéhonávrhu rozpočtuna rok 2007
Návrh úpravyrozpočtu:přiloŽen.
Hlasování pro úpravu návrhu rozpočtu:pro - 6, proti * 0, zdrže|se - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluie úpravu návrhu rozpočtuobce čenína rok 2007
v předloženémznění.
4) Závěr ziišt'ovacíhořízení_ recyklačnístředisko stavebníchodpadůBAUSET CZ. a.s. Čepí
Žádost o zveřejnění informace o závěru zjišt'ovacihoÍizenína úředníchdeskách ($ 16, odst. 3
zákona č.100/2001Sb. o posuzovánívlivů na životníprostředí).
Zveřejněno:vyvěšenona úřednídescedne 14. 6.2001 (do 28.6. 2007)
na elektronickédesce na internetových stránkách obce - www.cepi.cz dne 13. 6.2001
na veřejnémzasedáníobecníhozastupitelstvadne 21.6.2007
PísemnévyrozuměníKU _ odbor Životníhoprostředía zemědělstvío dni r,yvěšenía sejmutítohoto
závěru,
5) Žádost o odkoupenípozemku v maietku obce Čepí- pan L. Halda
opakovaná žádost'přiloŽený nákres.
Hlasování o prodeji pozemku: pro _ 0, proti _ 6, zdtželse _ 0.
Usnesení:zastunitelstvoobce zamítá žádostnana Ladislava H
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o odkou

6) Pozemek 159/1pana P. Hrubého
Infotmaceo odpovědi pana Hrubéhoa o znaleckémposudku (pí.Sýkorová)'
7) Diskuze
Žádost o odkoupeníčástipozemku v maietku obce čepí_ Helena Vančurová
na úřednídesceod 5.6. do 20,6.2001
Záměr prodejepozemkuparcelníčíslo45 v k.ú.Cepí vyvěŠen
(ediný zájemce - paníH. Vančurová)
posudku pro stanoveníceny pozemku.
Žádost o akceptováníznaIeckého
Hlasování:pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.
Zájemkyně doložila zna\eckýposudek, ve kterémbyla potvrzena cena obvyklá ve výši Kč 7,63 Kč
za m,. Proto zastupitelstvoodstoupilo od požadavkunechat zpracovatznalecký posudek.
Usnesení:zastupitelstvo obce schvaluie prodei pozemku parcelní číslo45 k.ú. ČepÍpaní H.
Y ančurovéza Kč 7,63 za m2.
slovnívarování
ChráněnÝ bvt v náimu pí. Horákové * důrazné
Žádost o náiem chráněnéhobytu v Čepí
EliškaKučerová- b}.tč.13, od 1. 7 . 2007
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdtže|se - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluje žádosto nájem chráněnéhobytu pí.Elišky Kučerové.

NovÝ domovnířád v Domě s chráněnÝmi bytv
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.

Správcem společnékuchyňky v Domě s chráněnÝmi bvtv ie navržena paní Jana Přibylová.
Do kuchyňkv bude nainstalován elektroměr.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.
Ivan Jirout - žádost o provedení stavebních úprav-kana|izacedešt'ová,splašková
NabídkabezplatnéhouloŽenínekontaminovanéstavebnísutě,zeminy
Rozlepování obálek - mostek přes Dubanku
Jednánístavebníhovýboru
MPS
Chládek a Tintěra
Stavby silnic a Že|eznic
SWENT
Předloženénabídky bvly zamítnuty. Od firem budou wžádány nové nabídkv s ohledem na
omezenÝrozpočetobecníhoúřadu.
P. Kopp _ zábradlí na mostku u požárnínádrže
Cenová nabídkaschválena, nákup materiálu
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MŠ _ okna
Cenová nabídka
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželse - 0.
Usnesení:zastupitelstvo obce schvaluie realizaci vÝměny oken v MŠ dle nabídkv číslo44047
firmy Stavbv a rekonstrukce s.r.o. v částcebez DPH Kč 156.781.--.
SWENT
sítědo oken v DPS, plot (1. část- zap|acena),podestapod altán
Zádosti o pronáiem částípozemkovéparcelv č.5/1
Dopis Mgr. Stříteské- záměr obce pozemek 5/1 pronajmout
FrantišekDimmer
FrantišekFranc a Lenka Vančurová
ManŽeléVymetalovi
ManželéSurovi
Hlasování:pro _ 6, proti _ 0, zdrže|se _ 0.
natem
mkové narcelv č. 5/1
Usnesení: zastunitelsfvo obce souhlasí s žádostmi o
imenovanÝm žadate|ůmv částce Kč l"../m. za rok. Stavební výbor zaiistí zakreslení do
situace a nechá odsouhlasitvšemipotencionálnímináiemci.
Multikára - oznámeni záměru o prodeji od 3l.5. do 18.6.2007.
Marie Kombercov á, p. Láník
Hlasování:pro _ 6, proti _ 0, zdrželse - 0.
Usnesení:zasturritelstvoobce souhlasís odprodeiem Multikárv panu Láníkovi.
Kanalizace - rr. Sekyrka
Závěrečnéwhodnocení akce _ CHB v Čepí
Ukončení,protokol
Žádost o poskvtnutíúvěru- ČS Chrudim
Nabídka a dotazník firmy SVITAP J.H.J. spol. s r.o.:
PET lahve - malý zájem,realizace projektu odložena
opakovaná stížnost- o. Kořínek
Sl. Brůnová _Zaiacová
usk|adněnípísku na obecnímpozemku
Romana Píchová - žádosto povo|enídočasného
DětskÝ den
- HorníJelení,p. Jedlička
počítače
Poděkováníza zapůičení
P. ondruš _ orrravaveřeinéhoosvětlení (Kč 50.000'--)
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluie opravdu veřeinéhoosvětleníve vÝšiKč 50.000'.-.
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Cenovénabídkv na obecnírozh|as
Dům čp.67 - p. Ibserová
Žádost o wkácení stromů - p. Račáková
P. Černík_ veřeiné osvětlení
Mobilní telefon
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržeIse - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluie zakoupenínovéhomobilního telefonu.

podepsánove22.75 hodin.
Skončeno,přečteno,
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