ZAPIS
ze Zasedánízastupitelstva obce Čepí,
konanéhodne 29. srpna 2007 na Obecním úřadě v Ce
Přítomni:
Omluveni:

7 členůzastupitelstva(dle prezenčnílistiny)
0

Zasedáni bylo svoláno starostkoudne 21. srpna 2007, infotmace o konání zasedánibyla vyvesena
na úřednídesce obecního úřadu dne 2I. Srpna 2007, na elektronickédesce obecního úřadu na
- dne27, Srpna 200], tj. nejméně7 dní před veřejným
internetových stránkách obce - www'cepi.cz
zasedáním.Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včasv souladu s ustanovením$ 91 a $ 93 zákona o
obcích.

:
scrrvÁlpNÍpŘEosnnarÍcÍrro
Před sedajícím zaseďáníbyl a navr ženaMVD r. Zuzana Dvořáková
Hlasování: pro _ 7, ptoti _ 0, zdrže|
Jednání zastupitelstvaby|o zahájeno v 18.09 hod za přítomnosti sedmi členůzastupitelstvaobce
x
uepr, to Je vsecn clenu zastupitelstvaobce. Prezenčnílistina je nedílnousoučástízápisu jednání.

SCHVÁLENÍ

PRoGRAMU

JEDNÁNÍ:

Prosram iednáníbvl navrŽentakto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. Druhé kolo výběrovéhoÍizení_ mostek přes Dubanku
3. Návrh úvěrovésmlouvy - ČS
4. Diskuze
5. Závěr
Nový návrh:
1. Rezignace členazastupitelstva,složeníslibu novéhoělena zastupitelstva($ 69 odst. 2 a 3
zákona o obcích)
2. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
3. Druhékolo výběrovéhoŤizeni_ mostek přes Dubanku
4. Návrh úvěrovésmlouvy _ ČS
5. Uprava návrhu rozpočtu
6. Diskuze
7. Závěr

Hlasování - noYý program: pro -7, proti - 0, zdrže|se - 0.
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Způsob hlasovánína dnešnímzasedánízastupitelstva:
Hlasovat o všech návrzichv průběhuzasedáníveřejně.
Hlasování: pro - 7 , proti _ 0, zdrže|se _ 0.

ní slibu
Rezignaci členazastupitelstvaMgr. Roberta Ritschela přijala starostkaMVDr. Zuzana Dvořáková
je
dne 1z. Srpna 2OO7' První náhradník ze SdruŽení nezávislých kandidátů Čepí Mgr. Pavel
Novotný (na HL 4. vpořadí, 118 hlasů),který sloŽil slib členazastupitelstva po přečteníslibu
slova ,,slibuji... SloŽením slibu potvrdil svým podpisem pod text slibu a přijme
p,on..áí.
osvědčenío svémzvolení' tím se ujal svéhomandátu.
2) Určenízapisovatele a dvou ověřovatelů zánisu
Zapisovatelem byla navrženapaníEva Hlaváčková, za ověŤovatelezápisu navrženi a schváleni sl.
Lucie Pohorelcová a panMiroslav Beránek.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželse _ 0.
3) Druhé kolo vÝběrového řízení- mostek přes Dubanku
MPS Mostní a pozemní stavby s. r. o. - návrh smlouvy
Návrh usnesení:zastupitelstvo obce schvaluie za zhotovitele akce uop.r4Y4 r!9!tB9 !a t.o!<u
Dubanka.. firmu MpS tvto.11i2 pozemní stavby s. r. o. se sídlem Cepí 104, 533 32 Cepí IC
stavbv nei
Termín do
13.25včetně
na díla Kč
podrrisem.
Hlasování: pro - 7 , proti - 0, zdrže|se - 0.
Usnesení:návrh usneseníbyl přiiat.
4) Návrh úvěrovésmlouw - česká Spořitelna. a. s.
Ž-ěnuu@č2.900.000,--'úrokovásazba-5,4oÁp.a.'a.S.mínusmaržeI,0yo
do 19.9.2007
p.a.,čerpání
Zrušeníusnesenízezasedánízastupitelstvaze dne 16. 8.2007 ve znění:
zastupitelstvoobce schvaluie smlouvu o úvěru číslo191449459mezi obcí Č
Praha
a 1929162
se sídlem ol
kou snořite|n
sídliš
v
lokalitě
uveru
v obcí
iného osvět
tání a
ba - !ryse
á sazba _
a. s. mlnus
se
avření té
a. s. clnnl
čwrtletními
k dvacáté

--.u
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zaiišt'o\.acíminrostředkY.
kul..,dářního čtn.tletí.Úvěrová smlouva nebude zaiištěnažádnÝmi
D''ořákono.' r'odpi'.- tétoú'ě.o'é'.lo''Y.
A no'ěř.,i" .tu.o.tffiu
Hlasování: pro _ 7, proti _ 0, zdrželse 0
Usnesení- usneseníze dne 16. 8. 2007 bvlo zrušeno
nesenr:
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Hlasování: pro - 7 , proti - 0, zďrželse 0

5) Úprava návrhu rozpočtu
Do-taceve výšiKč 100.000,--a Kč 200.000,--.
oprava příjmůa rozpočtů.
6) Diskuze
Návrh na zřízení k|ubovnv pro mladistvé
Marring v.o.s.
územíČepí
'"''"uvy o zŤizenivěcnéhobřemene k pozemku č. 101/1v katastrálním
"á'.h
Cena - Kč l7.600'-nádrŽe
Veřei nésportoviště u požžtrni

PředloženÝ rozpočet:
Elektropráce- jeviště sálu
ZdeněkDimmer, Pardubice' Kč 71.369,--

PředloženÝrozpočet:
Štěrbová,Holice
Zhotoveníuličnívpusti a zrušenístávajícínefunkčnívpusti. Lenka
Kč51.400,--
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Tun'na ml. Jezbořice
ObiednávkarrronáimusáJqll 2. 2. 2008 Ladislar'
pt"' sou Jezbořice- od 19.00h
prostor
Vyp,u.ouutnávrhceníku- uŽivánísálu"přilehlých
ánis z iednání fi

ýboru _ 29. května
_ p. Velehradský,p. Daníčková(60,5 m. )

ádost o pron4]-g-!!
_ 0.
Hlasování: pro - 7 , proti O, zdrželse

obyná zóna
Silnice od okálů k bvtovkám retardéry,
dubna do konce Srpna
í Hlaváčkovti - funkce zapisovatelky od

:
'^ou'.],n'
práce:Kč 1.200..-hrubého Kč 1.020.-. dohodao provedení
MVDr. ZuzanaDvořáková
čistého
Hlasování: pro- 7, proti O, zdrželse 0.

o d 1 3 .d u b n a 2 0 0 7

kllluru
školství,
- O, zdrŽe|,se - 0.
Hlasování: pro -7,proti
Usnesení_ návrh usneseníbyl přijat.

|2)Záxér
ve 2L.10hodin.
podepsáno
přečteno,
Skoncerro,
Zapsa|a:EvaHlaváčková.i*"../ :::*?-.
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PREZExČxÍ LISTINA
ze zasedánízastupitelstvaobce Čepí,konanéhorJne29. Srpna 2007 na obecním úřadě v
Cepí
Clenovézastupitelstvaobce:
Počet

Jméno

Příjmení

1

Miroslav

Beránek

2.

Radek

Capský' Ing.

Josef

Drábek' Ing.

4.

Zuzana

Dvořáková, MVDr.

5.

Marta

Francová

6.

Pavel

NovotnýoMgr.

'7

Lucie

Pohorelcová

a
J.

Hosté:
Jméno a příimeni

Podyis
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SLIB CLENA ZASTUPITELSTVA
,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanůil řídit se
Ústavo u a zátkonyČeskérepubliky.oo
Jménoa příjmení
členazastupitelstva

Datum
sloŽeníslibu

.
I

Mgr. PavelNovotný

,l..?ť ....'')

Podpis

