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ZAPIS
ze zasedánízastupitelstva obce Čepí,
konanéhodne 18. července2007 na Obecním úřadě v Čepí

\J

Přítomni:
omluven:

5 členůzastupitelstva(dle prezenčnílistiny)
2 členovézastupitelstva- Mgr. Robert Ritschel, Ing. Radek Capský

Zaseďáni bylo svoláno starostkou dne 10. července200J, informace o konání zasedání byla
vyvěšenana úřednídesce obecníhoúřadudne 10. července2007, na elektronickédesce obecního
- dne 10. července2007, tj. nejméně7 dní před
úřaduna internetových stránkách obce _ www.cepi.cz
veřejným zasedáním. Zasedáni tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením $ 9l
a $ 93 zákonao obcích.

:
sc HvÁln,NÍpŘnosnna.rÍcÍHo
Pře dsedajícím zasedání bylranavr ženaMV D r. Zuzana Dvořáková
Hlasování:pro - 5, proti - 0, zďrŽeIse _ 0.

Jednánízastupitelstvabylo zahájenov 19.05 hzapŤítomnosti pěti členůzastupitelstvaobce Čepí,
to je nadpolovičnívětšiny členůzastupitelstvaobce. Prezenčnílistina je nedílnou součástízápisu
jednání.

SCHVÁLENÍ

PRoGRAMU

JEDNÁNÍ:

Programjednáníbyl navržentakto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápísu
2, Projednánía schválení žádostío prodej stavebníchpozemků v Cepí, kupní smlouvy žadate|tt
3, Závěrečnýúčetobce zarok2006 azpráva č.11 o přezkoumáníhospodařenízarck2006
4. Kruhový objezd v Čepí- výkup pozemků
5. Revitalizace nádržea vodníhotoku Dubanky
6. Diskuze
7. Závěr
.Iinýnávrh: nebyl vznesen.
Hlasování _ původníprogram: pro _ 5, proti _ 0, zdrže|se - 0.

Způsob hlasovánína dnešnímzasedánízasturritelstva:
Hlasovat o všech návrzích v průběhuzasedáni veřejně.
Hlasování:pÍo- 5, proti - 0, zdrže|se - 0.
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a dr.ouor-ěřovatelů
zápisu
1) Určenízapisor.ate|c
Zapisovatelemb1-lanar.rŽenapaníEva Hlaváčková,za ověŤovatelezápisu nar.rŽenia schváleni paní
Marta Francováa Ing' JoseťDrábek.
Hlasování: pro - 5, proti - 0. zdrŽe|se - 0.
2) Proiednání a schválení žádostí o prodei stavebních pozemků v Čepí. kupní smlouw
žadatelů
Tomáš Jurák - parcela č.3: zrušenirezervace
Vlastimil Macháček - parcelač.1
P. Veselý' sl. Sedláčková- parcelač.3: KS
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdtže|se - 0.
í: zastunitelstvo obce schvalu
mků v
v lokalitě za oU v

žádosti

uveden ch osob o

ManželéPelcovi _ parcela č.4: žádosto způsobuzap|acenístavebníparcely č.4
ManželéValešovi - parcela ě.2: žádosto způsobuzap|acenístavebníparce|yč.2
LeošJelínek a Jana Jičínská- parcelač.8: KS
Ladislav Kicsera a Blažkovi - parcela č.5: KS zrea|. kanceláře - nevyhovuje
ManželéKovalčíkovi- parcelaě.7: termínúhrady
Náhradník:Mgr. Hrabovská
p. Martinec
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželse - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluie kuoní smloulry na prodei pgzemků:
- narcely čís|o
4 - pozemkovéparcelv číslo87/7 o vÝměře 818 m. a nozemkové
číslo87/26o vÝměře 58 m. ti. celkem 876 m, manželůmPe|covÝmbvtem Jiránkova 2285.
Pardubice 2
parcelv číslo2 - pozemkovéparcelv číslo87/13o l"ýměře 226 m2 a pozemkovérrarcelv
čís|o
87/21o výměře 628 m2 ti. celkem 854 m2 manželůmVelešovÝmbytem Jana Zaiíce
637"Pardubice
parcely číslo8 - pozemkoyénarcelv čís|o
8Z23 o vÝměře 799 m, a pozemkovéparcelv
číslo87/22o vÝměře ó6 m. ti. celkem 865 m. panu Leoši Jelínkovi a sl. Janě Jičínské.
oba
bytem Pardubice
parcelv číslo5 - oozemkovéparcely čís|o
87/19o vÝměře 319 m2 a pozemkovéparcelv
číslo87/9o vÝměře 541 m2 ti. celkem 860 m2 panu Ladislavu Kicserovi. bvtem Brno a
paní Blažkovébytem Blato
parcela číslo7 _ pozemkovéparcely číslo8713o vÝměře 887 m2 manželůmKovalčíkovÝm
bytem Pardubice.
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3) ZávěrečnÝúčetobce za rok 2006 a zpráva č.1l o přezkoumání hospodařeníza rok 2006
Vyvěšeno4. července2007.
Zpráva přiloŽena.
Nedostatky:
. zastaraláobecně závaznávyhláška o místnímpoplatku zavýhemí hracípřístroj
- doplněnívnitřní směmice - zaÍazovánímajetku do účetnictví,
výšestravného
- inventumirozdi|ve výšiKč 17.188,20
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluie závěrečnÝ účetobce Čepí pro rok 2006
a závěrečnou zprávu č. 11 o v'ýsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006. kterou byly
ziištěny výše uvedené nedostatky. A ukládá odstranit ziištěnó chvby a nedostatky
zodpovědnÝm osobám v uvedenémtermínu takto:
- zastaralá Obecně závazná whláška o místnímpoplatku za vÝherní hrací přístroi _
zodpovídá MVDr. Dvořáková' termín do 31.7.2007
- doplnění vnitřní směrnice - zařazování maietku do účetnictví.vÝše stravného _
paníBarvínková. termín do 31.7.2007
zodpovídá účetní
- inventurní rozdíl ve vÝši Kč 17.188.20_ zodpovídá účetnípaní Barvínková. termín
do 31.7.2007.
Hlasování pro závěrečnýúčeta pro závěrečnouzprávu včetněnápravných opatření:pro - 3,
proti - 0, zdrželse- 2 (sl. Lucie Pohorelcová, paníMarta Francová).
Návrh usnesenínebvl

Jedná se o případnévykoupení pozemků v místě budoucíhokruhovéhoobjezdu na státní silnicr
u byovek. Jde o pozemky parcelníčíslo3I0lI4 o výměře 29I m, druh pozemku ostatníplocha silnice' vlastník Jan Pithart Cepí, pozemek parcelní číslo310l|6 o výměře 4 m, druh pozemku
ostatníplocha _ silnice vlastníkMarie Beranová Čepí,Jan Pithart Čepí,Marie Pleskotová Pardubice
a DrahušeVlasáková Praha. Pozemkůdle geometrickéhoplánu parcelníčíslo15513o výměře 159
m2 a I59l9 o výměře 328 m2 vlastníkPavel Hrubý Praha. Dohodnutá cena Kč 50,--zamz.
itelsfvo obce schvalu e odkou

r c e | n íč í s | o3 l 0 / l 4

ha - silnice vlastník Marie
ahušeV
á Praha. Pozemků dle
rického nlánu narcelní čís|ol55/3 o vÝměře 159 m. a |5919o vÝměře 328 m. v|astník
Pavel Hrubý Praha. Dohodnutá cena Kč 50... za m" a pověřuie starostku podpisem kupních
smluv.
ýměře 4 m

mku ostatni

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrže|se - 0.
Návrh usneseníbvl přiiat.

s)Revitalizace nádrŽe a vodního toku Dubanka
RECPROJECT s.r.o.:nabídkaprojekčníchprací- Kě 56,525,--
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6) Diskuze
hrací
obecně závazná lr.h|áška č.1/2007o místnímporrlatku za provozor'aní.r'í.herní
rrřístroi.Tato rr'h|áškanahrazuie zastaralouobecněplatnou whlášku. Což byl ieden
z nedostatkůziištění.chrlři rrřezkoumáníhospodařeníza rok 2006.
Hlasování: pro - 5. proti - 0. zdrŽeIse - 0.
Usnesení_ zastupitelstvoobce schvaluie obecně závaznou wh|ášku čís|ol/2007 o místním
poplatku za provozovanÝ ví'herníhrací přístroi.
slovní varování2}.ěervna,2007
ChráněnÝ bvt v náimu pí. Horákové _ důrazné
písemnévarování
MS - okna
Cenová nabídkaKč 186.569,--+ Kč 17.200,-- ža|uzie.
Smlouva
ávrh usnesení_ zastunitelstvo obce schvaluie Smlouvu o dílo číslo569/07 mezi obcí Čenía
firmou Stavbv a rekonstrukce
díla _ vÝroba a montáž oken do mateřskéškoly. Cena díla včetněDPH Kč 186.569.--včetně
obiednávkv ža|uziív ceně Kč 17.200...včetněDPH. A rlověřuie starostku ieiím podpisem.
Hlasování: pro - 5, proti _ 0, zdrže|se - 0
Návrh usneseníbvl přiiat.

MŠ _ wúčtování
PředloŽeno orientačnívyúčtováníza obdobi |eden až Červen2007, poŽadavekna Kč 40.000.-na měsícečerveneca Srpen.DoporučenozÍízenídruhéhoúčtu.
Cenová nabídka na akci - asfaltová hrací rrlocha
StavexChrudim:Kč 266.466,..
SchváleníKS pro Vančurovi. čepí- pozemek č.45
Hlasování: pro - 5' proti _ 0, zdtŽel se - 0.
Usnesení:zastupitelstvo obce schvaluie kupní smlouvu na odprodei pozemku číslo45 mezi
obcí a manželiVančurovÝmi a pověřuie starostku ieiím podpisem.
Žádost o odkoupenípozemkůve vlastnictvíobce Čepía k.ú.Čepí
Jaroslav Stmad' Bítovany
Hlasování:pro - 5, proti - 0, zdrže|se - 0.

v areálu bíryaléhokravína v obci Cerrí.
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RADIOTECHNIKA _ ceno\.ánabídka
Rozhlasová ústřednaCeoí Kč 39.500.--

7) Závěr
přečteno,
podepsánove 22.40hodin.
Skončeno,
/
j.::
Zapsa|a:Eva Hlaváčkov á l- :'.",....
:i...:-...j'.
.......... ověřili: Marta Francová ........

I n g .J o s e fD r á b e k. . . . . . . . . j ./..,:... )
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PREZENCIU

LISTINA

Ze Zasedánízastupitelstvaobce Čepí,konanéhodne 18. četryence
2007 na Obecním úřadě
v Čepí
Clenovézastupitelstva
obce:
Počet

Jméno

Příjmení

1

Miroslav

Beránek

2.

Radek

Capský

Josef

Drábek

4.

Zuzana

Dvořáková

).

Marla

Francová

o.

Lucie

Pohorelcová

l.

Robert

Ritschel

a
J.

f

Pofipis

"/

'

CHLLILE/r',.

V-.n''b

L-t-L'i/')
,/ltu{/ Í

{/ Ctýt-tt,eř

Hosté:
Jméno a příimeni

Firma

Podpis

