J
ZÁPIS
ze zasedáni Zastupitelstvaobce Cepí'
konanéhodne 8. listo adu2007 na Obecním úřadě v Cepi
Přítomni:
Omluveni:

7 ělenůzastupitelstva(dle prezenčnílistiny)
0 členůzastupitelstva

Zasedání bylo svoláno starostkou dne 29. Ťíjna2007, informace o konání zasedáníbyla vyvěšena
na úřední desce obecního úřadu dne 29. Ťíjna2007, na elektronické desce obecního úřadu
- dne 29. Ťijna2007,tj. nejméně7 dní před veřejným
na internetových stránkách obce _ www.cepi.cz
zasedáním.Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včasv souladu s ustanovením$ 91 a $ 93 zákona
o obcích.

pŘrnsnlnrÍcÍuo:
scrrvÁr,nNÍ
Předsedajícím zasedáníbyl a navrženaMVDr. Zuzana Dvořáková
Hlasování: pro _ 7,ptoti-0,zdrže| se - 0.
Jednání zastupitelstvabylo zahájeno v 18.06 hod za přítomnosti sedmi členůzastupitelstvaobce
zápisu jednání.
Čepí,to je všechčlenůzastupitelstvaobce. Prezenčnílistina je nedílnousoučástí

:
scrrvÁlENÍ pnocnauu .rBnNÁNÍ
Programjednáníbyl navrŽentakto:
1. Určenízapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
_ recyklačnístředisko stavebníchodpadůBAUSET
Ťízení
2. Vyjádření obce k závěru zjišťovacího
CZ, a.s. Čepi
3. Návrh smlouvy o dílo - hřištěupožámínádrže
4. Návrh naŤizeníobce - schůdnostmístníchkomunikací a silnic v zimním období
obecnípolicie
5. Návrh a podmínkyzŤízení
6. HZS
7. Schválenípodmínekpronájmu sálu a přilehlých prostor obecního domu
8. Žáďosto finančnípodporu - Českáabilympijská asociace
9. Diskuze
I0. Závěr
Nový návrh:
Hlasování: pro - 7, proti _ 0, zďrželse - 0.
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Způsobhlasovánína dnešnímzasedánízastupitelstva:
zasedáníveřejně.
Hlasovato všechnávrzíchr'prťrbělru
Hlasování: pro - 7, proti - 0. zdrŽe|se - 0.

1) Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
Zapisovatelem byla navrŽenapaní Eva Hlaváčková, za ověŤovatelezápisu navrženia schváleni paní
Marta Francová a pan Mgr. Pavel Novotný.
Hlasování: pro - 7 , proti _ 0, zdrŽe|se - 0.

2)v

BAUSET CZ a.s.

ziišt'ovacíhořízenl -

stavebních od

Návrh usnesení: zast
středisko stavebníchodnadů- B
Hlasování: pro - 7 , proti _ 0, zďrže|se _ 0
Návrh usneseníbvl přiiat.
a.s.- žádosto odkounenÍ
ádost doplněna o podnikatelský záměr.
Návrh usnesení:zastupitelstvoobce zamítá žádost firmv BAUSET CZ. a.s. o odkoupeníčásti
pozemkůp.č.l01/l v k.ú.Cerrílokalita průmvslovázóna ze dne 21.9.2006.
Hlasování: pro - 7' proti - 0, zdtže|se - 0
Návrh usneseníbvl přiiat.
3) Návrh smlouw o dílo - hřiště u požární nádrže
Radek Hendrych - STAVEX Chrudim
a Radkem
lo mezi obcí Č
usnesení:zastunitelstvo obce sc
I
Chrudim.
Hendrvchem
..Snortovní areál pro volnočasovéaktivity v obci Cepí... cena včetně DPH Kč 266.466.--.
záruka 48 měsícůa pověřuie starostku ieiím podpisem.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrže|se - 0
Návrh usneseníbvl přiiat.
4) Návrh nařízeníobce _ schůdnostmístníchkomunikací a silnic v zimním období
5) Návrh a podmínky zřízení obecní policie
Uvodní seznámení
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6) HZS
Vyhlašovánípoplachu,předáváníinformací
členové?
Dohoda o členství,
Karta přípravyna mimořádnéudálosti
Požámířád obce Čeoí
7) Podmínkv pronáimu sálu a přilehlÝch prostor Obecního domu
SDH Jezbořice
Jet Beat
8) Žádost o finančnípodporu _ Česká abilvmpiiská asociace
Zastupitelstvo obce se rozhodlo tento konkrétníprojekt nepodpořit.

9) Diskuze
MŠ
Návrh novézÍizovacílistiny.
Úěetnictví: leden - zátí2OO1,rozpočetpříspěvkovéorganizacena rok 2007.
Výpomoc rodičůpři malování.
MUDr. Morávková
pronájem ordinace

WC

stroje
P. Machatá - plat, nákup čistícího
P. Macichové
úspěchyv has. soutěŽi,topení,nabídkabrigády has. mládeŽe
Přestupková komise
21. listopaduod 15 hod
odpadu - 30.1.1.2007
Sběr velkoobiemovéhoa nebezpečného
dozor při tříděníodpadu

Naševesnice_ dotačníprogram, seznam proiektů

10) Záxěr
přečteno,
podepsáno
ve 21.15h.
Ukončeno,
"/

'"')

Eva Hlaváčková .?..*}..(,*,=z.....
Zapsa|a:
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PREZENCNI
/

LISTINA

ze zasedánízastupitelstva obce Čepí,
konanéhodne 8. listopadu 2007 na obecním úřadě v Čepí
Členovézastupitelstvaobce:
Počet

Jméno

Příjmení

1

Miroslav

Beránek

2.

Radek

Capský' Ing.

3.

Josef

Drábeko Ing.

4.

Zuzana

Dvořáková. MVDr.

5.

Marta

Francová

6.

Pavel

Novotný, Mgr.

-

Lucie

Pohorelcová

Podpis
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Hosté:
Jméno a příimení

Firma

Podpis

