Č. j.: Cebiv/876/18

Usnesení č. 10/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 21. listopadu 2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
2) Rozpočtové opatření č. 7/2018.
3) Rozpočtové opatření č. 8/2018.
4) Rozpočtové opatření č. 9/2018.
5) Práci výborů a komisí.
6) Různé a diskusi.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Místostarostou obce Ing. Zdeňka Teplého.
4) Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1424/1 a 1082/41 v k.ú. Cebiv u Státního statku Jeneč.
5) Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK Č. 860 0001537 se Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p.o.
6) Místem sňatečních obřadů zasedací místnost Obecního úřadu Cebiv a termíny sňatečních obřadů na soboty
v době od 9:00 do 13:00 hod.
7) Navýšení cen známek TDO na rok 2019 o 10% oproti současným cenám.
8) Předání nemovitosti p.p.č. 155 v k.ú. Cebiv novým vlastníkům k 31.12.2018.
9) Přijetí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého
pohromou“ z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 42 000,- Kč.
10) Dohodu o jednorázové úhradě za újmu na lesním pozemku a lesním porostu č. D-A.0490-008.L s ČEPS,
a.s.
11) Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Okrouhlé Hradiště.
12) Plán inventur na rok 2018.
13) Příkaz k inventarizaci na rok 2018.
14) Smlouvu o výkonu funkce lesního odborného hospodáře na rok 2019.
15) Členy jednotlivých výborů a komisí zastupitelstva obce a redakční rady zpravodaje obce.
16) Částečnou revokaci usnesení č. 9/B16/2018 – odměna pro místostarostu obce.
17) Odměnu pro místostarostu obce ve výši 7 524,- Kč s platností od 21.11.2018.
18) Návrh rozpočtu na rok 2019 se schodkem 1 766 763,- Kč.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1) Místostarostu obce jednáním se Státním statkem Jeneč ohledně p.p.č. 1438 v k.ú. Cebiv.
2) Starostu obce podpisem smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK Č. 860 0001537 se
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.
3) Starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území
Plzeňského kraje postiženého pohromou“ z rozpočtu Plzeňského kraje.
4) Starostu obce podpisem dohody o jednorázové úhradě za újmu na lesním pozemku a lesním porostu
č. D-.0490-008.L s ČEPS, a.s.
5) Starostu obce podpisem smlouvy o výkonu lesního odborného hospodáře na rok 2019.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 19. prosince 2018 od 17:30 hod v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cebiv.

--------------------------------------------ověřovatelé zápisu
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Zdeněk Kovář

