zÁpIs

ze zasedánízastupitelstvaobce Čepí,
konanéhodne 13. května 2008 na obecním úřadě v Če
Přítomni:
omluveni:

listiny)
6 členůzastupitelstva(dle prezenční
Mgr. Pavel Novotný

Zasedáni bylo svoláno starostkoudne 29. dubna 2008, informace o konání zasedáni byla vyvěšena
na úřednídesce obecního úřadu dne 29. dubna 2008' na elektronické desce obecního úřadu
- dne 30. dubna 2008, tj. nejméně 7 dní před
na internetových stránkách obce _ wwrv'cepi.cz
veřejným zasedáním.Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včasv souladu s ustanovením$ 91 a $ 93
zákona o obcích.

SCHVALENI

PREDSEDAJICIHO

:

Předsedajícímzasedáníbyla navrženaMVDr. Ztlzana Dvořáková.
Hlasování: plo - 6, proti _ 0, zdtže|se - 0.
Jednání zastupitelstvabylo zahájeno v 1 8 . 1 2h o d z a přítomnosti šesti členůzastupitelstva obce
Čepí,to je nadpolovičnívětšinyčlenůzastupitelstvaobce. Prezenčnílistina ie nedílnousoučástí
zápisu iednání.

scuvÁt'pxÍpnocnamu .rElNÁNÍ:
Programjednáníb.YlnavrŽentakto:
1. Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
2, Zádost Pardubickéhokraje o bezúplatnýpřevod pozemků
3 . MŠ - výsledek hospodařeniza rok 2006
4, Nájemnísmlouvas P.S. Jezbořices.r.o.
5. Žádost firmy BAUSET CZ, a.s. o prodej pozemku
6. Navýšenínájemnéhobyů v DCHB o inflačníkoeficient růstustavebníchprací
pracív obci Cepí
7. Plán stavebních
obecníchpozemků
8. Žádost členůSDH o zapůjčení
VaK,
delegacezástupce
hromada
společnosti
Valná
9.
10.Diskuze
II. Závěr
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželse _ 0.
Způsobhlasovánína dnešní
Hlasovat o všech návrzich v průběhuzasedáni veřejně.
Hlasování:pro - 6, proti _ 0, zdrže|se - 0.
1) Určenízapisovatelea dvou ověřovatelůzápisu
Zapisovatelem byla navrženapaníEva Hlaváčková, za ověŤovatelezápisu navrženia schváleni paní
Marta Francová a pan Ing. Josef Drábek.
Hlasování: pro - 6, proti _ 0, zdrŽe|se - 0.
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V 19 h se dostavilMgr. Pavel Novotný
2; Žádost Pardubického kraie o bezúnlatnýpřevod pozemků z důvodu maietkoprávního
wrrořádání různéhovlastníka stavby silnice 4 pozemkůzastavěnÝchtouto silnicí
okruŽní křiŽovatka na silnici III|32228u obce Cepí
p . p . čl.5 5 / 3o m á p ů d al 5 9 m 2
i'p e |5gl9 ostatníplocha jiná plocha 328 m2
p p.č 3 1OlI4ostatniplocha- silnice 29I mz
p.p.o : rcll6 ostatníplocha- silnice 4 m2 všev obci a k.ú.Čepía ve vlastnictvíobce
3) MŠ - vÝsledek hospodařeníza ro\ 2006
Audit 2008 - ýsledek hospodařeníMS za rok 2006
Přebýek Kč 10,--.
Návrh usnesení:zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření příspěvkovéorganizace
MŠ Čepíza rok2006 a schvaluje převéstpřebytek hospodařeníve výši Kč 10,--do rezervního
fondu.
Hlasování: pro - 7' proti - 0, zdrže|se - 0.
Usnesení:návrh usneseníbvl přiiat
4) pronáiem pozemku
Návrh usnesení:zastupitelstvoobce schvaluje záměr obce pronajmout pozemek v k.ú.a obci
Čepíp. č. Lg7 ve zjednodušenéevidenci, původ parcely PK o výměře 24437 m2 k zemědělské
výrobě.
Hlasování: pro - 7, proti _ 0, zďrŽe|se _ 0.
Usnesení:návrh usneseníbvl přiiat.
5) a) prodei pozemku v průmyslovézóně
Návrh usnesení:zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat (případně pronajmout)
pozemek v k.ú.a obci čepíp. č.101/1o qýměře 36831 m2.Druh pozemku ostatníplocha_jiná
plocha.
Hlasování: pro - 7 , proti _ 0, zdrželse _ 0.
Usnesení:návrh usneseníbvl přiiat.
zóně
b) prodei pozemku v rrrůmyslové
Návrh usnesení:zastupitelstvoobce schvaluje záměr obce prodat pozemek v k.ú.a obci Čepí
p. č.101/6.o výměře 25l96mz. Druh pozemku ostatníplocha-jiná plocha.
Hlasování:pro - 7' proti_0,zdrže|se - 0.
Usnesení:návrh usneseníbyl přiiat.
náiemnéhobytův DCHB o inflačníkoeficient růstustavebníchprací
61 Nar"ýšení
od 1. záŤi2008
oznámeninájemníkůmbytůdopisem 3 měsíce-předem- s účinností
inflačníkoeficient pro rok 2008 byl stanovenCSU 1,028
inflačníkoeficient růstustavebníchpracípro rok 2008 byl stanovenCSU 1,041
zastupitelstvose rozhodlo ponechatusnesenízastupitelstvaze dne 25.3.2008
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7) Plán stavebníchpracív obci Čepí
Střecha obecního domu - navýšenírozpočtlro kor,ol,ézpevněníobrodorích zdí. zdůvodnění
statika,Smlouva o poskytnutídotacev rámci POV r.e r,ýšiKč l00.000.--- rekonstrukcekulturního
domu-III.etapa.
Návrh usnesení:navýšenírozpočtovýchnákladů z důvodůdodatečnéhostatickéhozajištění
Rekonstrukce kulturního domu-III. etapa,Kč 40.472,--+ DPH.
Hlasování: pro - 7, proti _ 0, zdrželse _ .
Usnesení:návrh usneseníbyl přiiat.

- Úr
tr,tŠ

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje za zhotovitele stavby ,,,Zíuení ústředního
lrytápění a nízkotlakového plynovodu.. v objektu MŠ Čepí firmu oldřich Schejbat Dolní
Roveň 73. IČ: 61231550. Původní nabídková cena ve výši Kč 308.687'90 bez DPH bude
poníženana zák|adě upravenéprojektovédokumentace.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrŽelse - 0.
Usnesení:návrh usneseníbyl přiiat.
Domek u poŽárnínádrže
r-al- navýšení
Protihlr.rkor'Ý
jeho údrŽby.
valu a o zajištění
Cepío navýšení
Žádost ob1'r'atelu
Hlasor'ání:pro - 5. proti- 0, zdrže|se _ 1.
Usnesení:zastu t
dle

ce se usnes|ona zám

avÝšitnrotihluk

ao1m.Záměr

a cenové nabíd

Vyjádření k záměru - Jirout kompresory
Původněse jednalo o zemědělský stateka podle schválenéhoúzemníhoplánu obce je tato částobce
(ostatníplochy a budovy) a
zařazenado zóny centrální(administrativníbudova) resp. zóny smíšené
záměr společnostije plně v souladu s územnímplánem.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželse - 0.
olečnostiJi
telsfvo obce souh|asÍ
Usnesení:
rcele č.20 v kú a obci
u užívánístaveb na

l.sr.o.

oÁ spolufinancování: Kč 1|4'286,-Regeneracecenter obcí II. etapa:dotace Kč 80.000,--+ 30
min. celkovénáklady'

obecníchpozemků
SDH o zapůičení
8) Žádost členů
od l6.5._ 18.5.2008
okrskovásoutěŽ17.5.2008- zapůjčení
Tréninkdorostu
pozemků.
Žádost o zapůjčení
Hlasování:pro 7, proti_ 0, zdrže|se- 0.
e
Usnesení:
. 5. 2008 se závazk
v termínu od 16.
původního
stavu.
do
uvedenv
S t r a n a 3 ( c e l k e m5 )

i nádrže SDH C
b

příspěvek
Žádostofinanční
1. návrhKč3.000.-2 . n á v r h Kč1 . 5 0 0 , -3. návrhKč2.200,-.

SDH ve l.ÝšiKč 2.200,--.
na pořízenípohárůdo soutěže
náklady
uhradit
hlasování:
Návrh
_
se - 0.
Hiu.one,'i: pro - 7, proti O, zdrŽel
(koupě) stříkačky.
Žádosto zaplaceníoprav

č.128/2000Sb. o
v souladu s $ 84 ods-t.2 1\o"u
deleguje
obce
a kanalizace
Návrh usnesení:zastupitelstvo
t,-.o*adu obchoá,ii ,pot.enostiYodovody
nut,'oí
řádnou
ou
ou..
obcíchzástupce
Zuzanu Dvořákovou.
29.5.20ó8 ,tu.o.tt.u obce MVDr.
Pardubice, u. .. t.o,,u.,o..o.,"
se - 0.
Hlasování: pro 7, proti O,zdrŽel

l0) Diskuze

./-adatr-le:

Jiřina Kloučkol.á.Děčín
Jaroslav
A1ŽbětaŠkopor'á.
ostřeŠany
RůŽenaH1.bská.
Návrh: Jiřina Kloučková, Děčín

se- 0.
iii".á"a"i: plo - 7,proti O,zdrŽel
itelstvo Obce schval

žádost

131211

v Domě h
uvolnění tu

ffilavBeránek.

iádřeni k udě|ení

řř;;:i;o'.il;

- HradecKrálové
&;l"' - Éardubice

montáže[e.rqqlr:a po|oženízámkor'é.dlažbv
132,5m2
Žádost o por'oler.rí
manže1éVymetatoviapanp.lvt.Nua,.n_u1-ep.s:-p.onu3ffi-.cnípozemekovelikosti

ffi,zdrže|se.-0.
Ú,,'.,".'i.

Žastupitelstvo obce s-chYaluie
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mkovédlaŽby a o

Nabídka rloi išt'ovnl.Koorrerativy
Veř.einéosr'ětlení
(1 osoba - Kč 10.800.--na 5 mil Kč. vŠichničleno\ezastupitelstva
Zodpovědnostzastupitelťr
na 5 mil Kč)
Kč 12.500,-II) Závěr
podepsánove l,02 hod.
Ukončeno.přečteno.

Zapsa|a:Eva Hlaváčková.........

ověřili : Mar1aFrancová
lns. JosefDrábek ......
/'
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PREZENČxÍ LISTINA
Čepí,
ze zasedánízastupitelstvaobce
konanéhodne 13.

r'Čepí

Členovézastupitelstr,ao bce:

Beránek
ČapskýoIng.

Drábek, Ing.
Dvořáková, MVDr.
Francová
Novotný, Mgr.
Pohorelcová

Hosté:
--

Jméno a příjmení

Firma

Podpis

