Č. j.: Cebiv/952/18

Usnesení č. 11/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 19. prosince 2018
od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 10/2018..
2) Rozpočtové opatření č. 10/2018.
3) Informaci o navýšení příspěvku na dopravní obslužnost v Plzeňském kraji na rok 2019.
4) Informaci o navýšení nákladů na zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení v obci Cebiv.
5) Práci výborů a komisí.
6) Různé a diskusi.

B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Cenovou nabídku Jaroslava Zabloudila, DiS., ve výši 58 782,- Kč na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci MVN na p.p.č. 38 v k.ú. Bezemín - rybník.
4) Prodloužení termínu předání p.p.č. 155 v k.ú. Cebiv novým majitelům ke dni 28.02.2019.
5) Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení díla č. 14/2006 s Ing. Alenou Čechovou.
6) Finanční dar pro Středisko Víteček, Černošín ve výši 5 000,- Kč.
7) Návrh na vyřazení majetku obce Cebiv.
8) Obecně závaznou vyhlášku č 2/2018 o poplatku za komunální odpad.
9) Rozpočet obce Cebiv na rok 2019 se schodkem 1 766 763,- Kč.
10) Revokaci usnesení č. 10/B4/2018.
11) Podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 1438 a 1082/41 v k.ú. Cebiv u Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci.
12) Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1/8 a 1082/32 v k.ú. Cebiv a doplnění podkladů žádosti o
bezúplatný převod p.p.č. 1082/34 v k.ú. Cebiv u Státního pozemkového úřadu ČR.
13) Zrušení výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky Obnova veřejného osvětlení v obci Cebiv – dodávky.
14) Opětovné zadání výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky Obnova veřejného osvětlení v obci Cebiv –
dodávky s termínem leden 2019.

C. Zastupitelé neschválili:
1) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 02/2009 o nájmu nebytových prostor se SŽDC, s.o.

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení díla č. 14/2006 s Ing. Alenou Čechovou.
2) Starostu obce oslovením dodavatelů a předložením cenových nabídek na vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci p.p.č. 39/1 v k.ú. Cebiv - rybník.
3) Starostu obce podpisem darovací smlouvy se Střediskem Víteček, Černošín na částku 5 000,- Kč.
4) Starostu obce jednáním se SŽDC, s.o. ohledně pronájmu čekárny ve výpravní budově v Cebivi.
5) Místostarostu obce přípravou změny Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad s platností
od 01.01.2020.
6) Paní Jonášovou přepracováním a předložením návrhu Statutu Cebivského zpravodaje na dalším zasedání

ZO.
7) Starostu a místostarostu obce oslovením dodavatelů a předložením cenových nabídek na vypracování
projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu.
8) Starostu a místostarostu obce přepracováním a předložením návrhu Ceníku služeb obce Cebiv na dalším
zasedání ZO.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 16. ledna 2019 od 17:30 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
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