zÁprs

ze zasedánízastupitelsfua obce Čepí,
konanéhodne 16. srpna 2007 na obecním úřadě v Čepí
Přítomni:
omluveni:

6 členůzastupitelstva(dle prezenčnílistiny)
pan Miroslav Beránek - dostavilse na zasedánív 18.43h

Zasedáníbylo svoláno starostkoudne 8. srpna 2007, informace o konání zasedáníbyla vyvěšenana
úřední desce obecního úřadu dne 8. Srpna 2007, na elektronické desce obecního úřadu na
- dne 8. srpna 2007, tj. nejméně7 dní před veřejným
internetových stránkách obce - www.cepi.cz
zasedáním.Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včasv souladu S ustanovením$ 91 a $ 93 zákonao
obcích.

scHvÁrExÍpŘousEoa.rÍcÍrro
:
P ře dsedajícím zasedání byla navrženaMV D r. Zuzana Dvořáková
Hlasování: pťo- 6' proti - 0, zdtže|se - 0.

Jednání zastupitelstvabylo zahét1eno
v 18.08 hod za přítomnosti šesti členůzastupitelstvaobce
je
Čepí, to
nadpolovičnívětšiny členůzastupitelstvaobce. Prezenčnílistina je nedilnou součástí
zápisujednání.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU

JEDNÁNÍ:

Programjednáníbyl navrŽentakto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. Schválení kupních smluv _ parcely za oÚ v Čepí,J. Stmad' Bítovany, dodatek ke kupní
smlouvě- BAUSET CZ, a.s,
3. Závěrečnýúčetobce
zarok2006azprávač. 11opřezkoumáníhospodařenizarok2006
4. Druhékolo výběrovéhořízení- mostek přes Dubanku
5. Návrh úvěrovésmlouvy - ČS
6. Revitalizace nádržea vodníhotoku Dubanka
7. Nájemnísmlouvy _ pozemkováparcelač,5lI
8. oznámení přestupkůproti občanskémusouŽitía veřejnémupořádku
9. odvolání ažádostp. JaromíraKukly _užíváni obecnílouky
10. obecní knihovna
11. Diskuze
12. Závěr
Jiný návrh: neb}'lvznesen.
Hlasování - původníprogram: pro - 6, proti _ 0, zdrže|se * 0.
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Zrlůsobh|asovánína dnešnímzasedánízastupitelstva:
Hlasovat o všechnávrzíchv průběhuzasedáníveřejně.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.

1) Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
Zapisovatelem byla navrženapaní Eva Hlaváčková, za ověŤovatelezápisu navrženia schváleni pan
Ing. Radek Capský a pan Ing. Josef Drábek'
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 0.

2) Schválení kupních smluv - parcelv za OÚ v Čepí.J. Strnad. Bítovany. dodatek ke KS BAUSET CZ a.s.

Vlastimil Macháček, Parbubice _ parcelač.1
P. Veselý, sl. Sedláčková_ parcelač.3
Hlasování: pro - 6, proti _ 0, zďrŽe|se _ 0.
Usnesení:zasturritelstvootlce schvaluie kurrnísmlouw na prodei pozemků:
- rrarce|y číslo 1 . pozemkové parcelní číslo 87/11 o výměře 969 m. rl. Vlastimilu
Macháčkovi. bytem Lonkova 465. Pardubice
- paicelv číslo3 _ nozemkŇé parcelní číslo87/12 o vÝměře 867 m2 sl. Kamile Sedláčkové'
Václavu Vesel(mu. bvtem V Prokoně 1
bvtem Na Bukovině 171

J. Strnad, Bítovany
Hlasování: pIo - 6, proti _ 0, zdrže|se _ 0.
Usnesení:zastupitelstvo obce schvaluie záměr prodat pozemky _ bí.va|árlolní cesta v areálu
bíryaléhokravína K 600, nyní areálu firmv Excalibur armv spol. s r. o.. panu J. Strnadovi
bytem Bítovanv. S tím. že pozemkv budou odprodánv za odhadní cenu zna|eckéhoposudku.
iehožpořízeníuhradí kupuiícína svénáklady.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2|1477
Zvětšenýrozsah prací- odstavnéplochy a chodník:Kč 472.259,-..
Hlasování: pro - 6, proti _ 0, zdrže|se - 0.
Usnesení:zastupitelstvoobce schvaluie dodatek č.1 ke kupní smlouvě o dílo č.211477.která
obsahuie zvětšenÝ rozsah prací o nrovedeníodstavnéplochy a chodníkuve vÝšiKč 472.259....
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3) ZávěrečnÝúčetobce za rok 2006 a zpráva č.11 o přezkoumáníhospodařeníza rok 2006
Vyvěšeno4. července2007.
Nedostatky:
- zastaralá obecně závazná vyhláška o místním poplatku za výhemi hrací přístroj, byla
vyvěšena na obecní desku dne 18.],2007, zas|ání ke kontrole a posouzení min. vnitra
e-mailem dne I9.7.2007
- doplněnívnitřní směmice - zaÍazovánímajetku do účetnictví,
výšestravného
- inventurnirozdí|ve výšiKč 17.188.20
Návrh usnesení: zastunitelstvo obce schvaluie závěrečnÝ účetobce Čepí pro rok 2006
a závěrečnou zprávu č. 11 o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006" kterou bvly
ziištěnv vÝše uvedené nedostatkv. A ukládá odstranit ziištěné 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 paní Barvínková. termín do 31.7.2007
zodrrovídáúčetní
. inventurní rozdíl ve l"ýšiKč 17.188'20_ zodrrovídáúčetnípaní Barvínková. termín
do 31.7.2007.
Před níŽeuvedenýmhlasovánímse dostavil pan Miroslav Beránek (18.43h).
Hlasování pro závěrečnýúčeta pro závěrečnou zprávu včetněnápravných opatření:
pro - 6, proti - 0, zdrže|se - 1
Návrh usneseníbvl schválen.
4) Druhé kolo vÝběrovéhořízení- mostek přes Dubanku
MPS a.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenovÝ návrh firmv MPS a.s.
5) Návrh úvěrovésmlouw - Česká Spořitelna' a. s.

Hlasování:pro _ 7, proti_ 0, zdrže|se_ 0
Usnesení:zastunitelstvo obce schvaluie smlouvu o úvěru číslo191449459mezi obcí Cení 79
Praha 4. IC 45244782.Učel úvěru- financování dokončeníinženýrskýchsítív lokalitě sídliště
věrová částka až do

Kč 2.500.

. Uroková sazba -

oucí sazba - vÝše úrokové

VÝše základní úrokové sazby Ceské spořitelnv. a. s. činní ke dni uzavření této úvěrové
smlouw 4.9 7o p.a. Způsob splácení úvěru - pravidelnÝmi čfvrtletnímisplátkami ve výši
ního ka|endářního měsíce každého
72.500..- snlatnÝmi vždv k dvacátému dni
v

A pověřuie starostku obce paní MVDr. Zuzanu Dvořákovou podpisem tétoúvěrovésmlouw.
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6) Revitalizace nácfrŽea vodního toku Dubanka
prací_ Kč 56'525,-RECPROJECT s.r.o.:nabídkaprojekčních
7) Náiemní smlouw - pozemková rrarcelač.5/1
ManŽeléVymetalovi' p. Nadrcha|-^132'5m2
Pan F. Franc.Vančurovi_ l88.3 m,
Pan Dimmer -29.J m'
ManŽe|éSuror'i- |42 m2
Yzéi1emnýsouhlas s uŽíváníma respektovánímse.
Zastunitelstvo obce bere na vědomí rozdělenípozemku č.5/1 v obci Čepí.
8) oznámení přestupků proti občanskémusoužitía veřeinému pořádku
Erika Zajacová
Dalibor Ježek
9) odvolání a žádostp. Jaromíra Kuk|y - užíváníobecníloukv
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluie záměr obce pronaimout k užívání část
pozemkovéparcelv číslo135/2za účelemzemědělskéhonebo sportovníhowužití.
Hlasování: pro _ 6 , proti - I, zdrže|se - 0
Návrh usneseníbvl přiiat.
l0) obecní knihovna
\esouhlas s umístěnímknihovny v Domově s chráněnými býy.
1. návrh: výkon funkce knihovnice paní Jindřiška Festová a paní Eva Hlaváčková jako
partneři. Hmotná odpovědnostobou. Střídánína sudéa liché týdny a stávající
ror,'nocenní
odměnurozdělitpůlkou.Do 30. 9.2007 provéstinventuru.
2. návrh: ponechat plnou zodpovědnost paní Jindřišce Festové s tím, že by paní Eva
Hlaváčkovápůsobilajako asistentkaknihovnice se zkušebnídobou do 3l.12.2007, Finanční
ohodnocenído tédobv Kč 500.-- měsíčněvedoucí knihovnv a Kč 50.-- měsíčněasistentka
knihovnice.
Hlasování pro 1. návrh: pro _ 5, proti _2, zdrže|se - 0
Usnesení:zastupitelsfvo obce imenuie do funkce knihovnice paní Jindřišku Festovou a paní
Evu Hlaváčkovou s účinností
od 1.10.2007s tím. ževe vÝkonu funkce knihovnice budou paní
paní
Festová
a
Eva H|aváčková iako rovnocenní partneři. Hmotná odpovědnost
Jindřiška
obou. Střídánína sudéa lichét'ýdnya stávaiícíodměna bude rozdělena půlkou.Do 30. 9. 2007
bude provedena inventura.
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11) Diskuze

V

Uprava rozpočtu- návrh
Dotace ve výši 100 000 Kč a 200 000 Kč.
oprava příjmůa rozpočtů.
MŠ
požadavek na Kč 40.000,.-na měsícečerveneca Srpen.V červencipoukázáno na účetMŠ 20 000
Kč.Na Srpendne 16.srpna20 000 Kč.
Maping v.o.s.
návrh smlouvy o zÍízenívěcnéhobřemene k pozemku č.l01/1 v katastrálnímúzemíCepí
Předložený rozpočet:
oprava uličníchvpustí- návrh Kč 109.369,--a Kě 29'900,-Žádost o pronáiem sálu na 2. 2. 2008 - Ladislav Turyna ml. Jezbořice
Není specifikován účel(schůze,zábava, sport)
Zápis z iednání finančníhovÝboru - 13. červenec2007
Zárris ze schůzekontrolníhovÝboru obce Čepí- 30. čer,venec
2007
Žádost o odkourrenístarébránv - p. Vladimír Rvba. Čepí
návrh - Kč 300,-Akce - stanováníu požárnínádrže
zhodnocení- hasičskéauto,zákazpoživání alkoholu

12)Závěr
přečteno'
podepsánove 23.00hodin.
Skončeno,
\
Eva Hlaváčkova I:::...(:.'L............ ověřili: Ing.RadekCapský, . . . . . . .ť'.'
Zapsa|a:
' . . lo . , , . . . i . ť ' . . . . . Č . . . . . '
|í

,/

\

Ing.JosefDrábek .....
t..).....
/.. ......
l/...1..:
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