ZAPIS
obce Cepí'
zastupitelstva
ze zased,ání
konanéhodne 25. března 2008 na Obecním úřadě v Cepí
Přítomni:
Omluveni:

listiny)
7 členůzastupitelstva(dle prezenční
0

vyvěšena
Zasedáníbylo svoláno starostkoudne I7.bÍezna 2008, informace o konání zasedáníbyla
úřadu
obecního
desce
na úřednídesce obecního úřadu dne 17. bŤezna2008, na elektronické
- dne 17. bÍezna 2008, tj. nejméně7 dní před
na internetových stránkách obce - www.cepi.cz
91 a $ 93
veřejným ,u,ědá.'í-. Zasedánítedybylo svoláno řádně a včasv souladu s ustanovením$
zákonao obcích.

:
scHvÁt,pNÍpŘnosBo,q..rÍcÍHo
Předsedajícim zasedáníbyl a navrženaMVDr. Zuzana Dvořáková.
Hlasování: pro - 7 ,proti - 0, zdrŽe|se _ 0.
obce
Jednání zastupitelstvabylo zahájeno v 18.10 hod za přítomnosti sedmi členůzastupitelstva
jednání.
je
Čepí,to je všechčlenůzastupitelitvaobce. Prezenčnílistina nedílnousoučástízápisu

scHvÁt,BNÍpnocnalru ;EuNÁNÍ:
Programjednáníbyl navržentakto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2. Žádostp. Kabešeo odkoupeníbudolry a pozemku v majetku obce Cepí
3. Žádost o odkoupenípozemku v průmyslovézóně
4. Cenovénabídkyna opravu střechy obecního domu
5. Navýšenínájemnéhobytův DCHB o inflačníkoeficient
6. Nové oZY o místníchpoplatcích
7. Diskuze
8. Závěr
Hlasování: pro - 7,proti - 0, zdrželse _ 0.
Zrrůsobhlasovánína dnešnímzasedánízasturlitqlstva:
Élasovat o všech návrzíchv pruběhu zasedáníveřejně.
Hlasování:

_ 0, zdrželse - 0.

1) Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
zu1aváčková,zaověřovatelezápisunavrženiaschválenipan
Miroslav Beránek a Ing. Radek Capský.
Hlasování: pro - 7 , protí_ 0, zdrže|se - 0.
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2) Zádost

zástunce CEP-I({ s.r
530 02 Pardubice
mku v maietku obce
vyuŽitíbudovy _ administrativnía občanskor.r'bar
enostnícharakter
pozemky _ obsluŽnépro budovuč.p.38
Záměr obce o prodejivyvěšen:2.2.2008,
Zájemce - pan Petr Kabeš, zástupce CEP-KA s.r.o.. Dubany 19, 53O 02 Pardubice - zajistil
vypracování geodetickéhoplánu č. 215-01812008Ze dne 2I.3,2008, vněmŽ je rozdělena
pozemková parcela č. 10Il3 na dvě části tj' na část se stavbou protihlukového valu (stávající
pozemková parcela č. 101/3 o výměře 990 m2) a částurčenouk prodeji, pozemkovou parcelu číslo
I01l27 o velikosti 660 m". Zapozemek sbudovou na parcele č. 45 o výměře 5O2m2 nabízíKč
550.000'--,zapozemek parcelníčíslo101/27Kč 150,-Jm2.Celkem Kč 649.000.--.Nabídnutácena
je v souladus usnesenímzastupitelstva
obce Čepíze dne30.1.2008.
Návrh usnesení:zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků stavební parcela č. 45 o
výměře 502 m2, nemovitosti č.p.38 a pozemků pozemková parcela č.I01l27 o qýměře 660 m2
společnostiČop-xa s. r. o.' Dubany 19,530 02 Pardubice Ičo 27533212za celkovou kupní
cenu Kč 649.000'--. A pověřuje starostku MVDr. Zuzanu Dvořákovou podpisem kupní
smloury.
Hlasování: pro - 7, prott_ 0, zdrže|se - 0.
Návrh usneseníbyl přiiat.
3) Žádost o odkounenípozemku v průmyslovézóně
Zadatelé:Karel Kruliš předmět činnosti truhlářství' Pardubice a Pavel Zdeněk předmět činnosti
zámečnickéa svářečsképráce, kovoobrábění, zpracováníplechu, výroba a montžŮ,ocelových
konstrukcí,Pardubice
Žádosto odkoupenípozemku o velikosti 3 000 m2
Návrh usnesení:zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek vprůmyslové zóně
cihelna Čepí o velikosti cca 3.000 m2 firmám Pavel Zdeněk Na staré póstc šos, sso oz
Pardubice a Karel Kruliš Jana Palacha 324, Pardubice za kupní cenu Kč 150,--lm2+ skutečné
náklady na prodloužení inženýrských sítína hranici pozemku. A pověřuje starostku MVDr.
Zuzanu Dvořákovou' pana Miroslava Beránka a Ing. Radka Capského dalšímjednáním.
Hlasování: pro - 7 , proti _ 0, zdrŽe|se - 0.
Návrh usneseníbvl přiiat.
4) Cenovénabídky na opravu střechv obecního domu
STAVEX Chrudim Kč 923'043,-SWENT PardubiceKč 1.066.783,38
A-Z STAVEBNÍ HeřmanůvMěstec Kč I.29O,329,-Cenovénabídkyprojednalna svémzasedáni stavebnívýbor dne 25.3.2008a navrhujezastupitelstvu
přijmout cenovou nabídkuspolečnostiSTAVEX Chrudim, kteráje nejlevnější.
Návrh usnesení:zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitelem akce ,,Rekonstrukce kulturního
domu_třetíetapa..společnostsTAvEx Chrudim - Radek Hendrych, K Májovu 1400,537 01
Chrudim ICo: 14514800' cena díla Kč 923.043,-- a pověřuje starostku MVDr. Zazanu
Dvořákovou a místostarostuMiroslava Beránka podpisem kupní smlouly.
Hlasování: pro - 7, prott- 0, zdrže|se _ 0.
Návrh usneseníbyl přiiat.
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5) Navýšenínáiemnéhobytův DCHB o inflačníkoeficie.nt
od 1. července2008
e-Předem- s účinností
o'n
inflačníkoeňcient p.o ,ok zo0s byl stanovenČsÚ t,ozg
Hlasování:pro - 7,proti_ 0,zdržeIse-0.
bytech inflačním
Usnesení:zastupitelstvo obce schvaluie navÝšenínáiemného v chráněnÝch
koeficientemve vÝši 1.028od 1. 7. 2008.
6) Nové OZV o místníchporllatcích
offi-mistnimpoplatkuzauŽíváníveře jnéhoprostranství
oZY o místnímpoplatku ze vstupného
oZY o místnímpoplatku ze psů
poplatcíchzveřejněných na
Návrh vyhlášek.byi uyp'u"ouán.,u zák\aděvzorů vyhlášek o místních
internetovýchstránkách ministerstvavnitra.
č.2|2008 o místním
Návrh usnesení:zastupitelstvo obce schvaluje obecně závazné ryhlášky
prostransfví a č.
poplatku ze vstupnétro,e.3/2008 o místnímpoplatku zauživáni veřejného
4|2008o místnímpoplatku ze psů.
_
Hlasování: pro - 7, proti _ 0, zdrŽe|se 0.
Usnesení:návrh usneseníbvl přiiat.

7) Diskuze
iřího Č
pozemku nebo věcného
Zastupitelstvo obce požaduje doložit doklad o existenci vlastnictví
pozemkem. Přílohou
břemóne s právem .i'ů". a průchodu na pozemek sousedícís obecním
píše
o pasportu místních
obecních novin č. 612002,kde se
žádosti je výňatek ' Č.p't.ych
na zák|adě
komunikací. Zastupitel,tuo uvádí, že zveřejněná informace byla otištěna
že
uplatňování
jako
uvedla,
dovětek
dodanéhopísemnéhopodnětu pana Jiřího Čepka a obec
pouze soudně.
popsanéhověcnéhobřemene je občanskoprávní spor a její plnění lze lymáhat
obce dále
zastupitelstvo
problémem
bo dodání požadovaných poanua.i se bude tímto
zabývat.
ČeDíse sídlem
Dool,,ění žádosti o osvobozeníod porllatku ze psů Mvslivecké sdružení
v Jezbořicích
č. 56511990Sb.
M"jtt.l P"'ď Čapský žádá o úlevu od poplatki na 2 psy, odkaz na zákon
o místníchpoplatcích
Hlasování:pro - 5, proti -2, zdrželse - 0.
od DoDlatků
U.n.,"ní, zasturrite|stvoobce schvaluie žádost pana Pavla Čapskéhoo úlevu
na 2 psy.

Strana 3 (celkem 4)

doktadů(včetněpří|ohy č.1)
Vnitřní směrnice o oběhu účetních
při
kontrolnímauditu: technicko-operativníevidence cena Kč 0zjištěného
odstraněnínedostatku
účtu
3.000,--na podrozvahovém
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrže|se - 0
25.3.2008o oběhu

Novy členJSDH
AndréMacicha, nar. 30. 1. 1990- lékařskýposudek
Dohoda o členství
Plán kurzů pro hasiče- začátečnika
Žádost JSDH o zakoupenímotorovépilv
školení+ zkouškyalespoňpro 1 členaJSDH
Cenová nabídka na osázeníprotihlukovéhovalu
variantaosivo f keře Kč 24.950,--bez DPH
variantaosivo * keře + práce * dopravaKč 51.705,--s DPH
Hry bez hranic 2008 v Čepí
pr.auczný cenový návrh úpravypodlahy v domku upožámí nádrŽe
ze dne 13.3. 2008

í na toku Duban
seznámenís návrhem opatření
\/ítáníobčánků
29.3.2008, 14.30hod, sál obecníhodomu

Měsíčníodměny rroskytovanézastupitelům
.noz''o't '-.Ís"ní o 5 oÁ na zák\aděNařízenívlády ze dne 25.2.2008, kterým se mění Nařízení
Sb.
vlády č.3712003
Návrh: navýšitvšemneuvolněnýmzastupitelůmodměny o 5 Yo od 1.4.2008
Hlasování: pro - 1, proti - 3, zdrže|se _ 3.
Návrh nebyl přijat.
Žádost p. Novotnéo přesazenístromů
lípa,jeřáb
Nabídkv poiišt'ovenna poiišt'ěníobecníhomaietku
předběžnénávrhy

8) Závěr
podepsánove 22'45hod.
přečteno,
Ukončeno,
HIaváčko,a
il..G-.........
Zaosa|a:Eva

ověřili: Ing.RadekČapský
Miroslav Beránek
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PREZEnČnÍ LISTINA
ze zasedánízastupitelstva obce Čepí,
konanéhodne 25. března 2008 na Obecním úřadě v C
Clenovézastupitelstvaobce:
Počet

Jméno

Podpis

Příjmení

t./
I

Miroslav

Beránek

2.

Radek

Čapský,Ing.

o\r
lí|

3.

Josef

Drábek' [ng.

t(. t

cL-,L\

)

t

aj
t / '

Zuzana

Dvořáková' MVDr.

f

Marta

Francová

6.

Pavel

Novotný, Mgr.

-

Lucie

Pohorelcová

+.

I
L 't vu
,'

.L

t--'

/t,,, /ď

Hosté:
Jméno a příimení

Firma

Podpis

