Č.j.: Cebiv/160/19

Usnesení č. 2/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 20. února 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 1/2019.
2) Nabídkovou cenu v celkové výši 47 000,- Kč za vypracování projektové dokumentace na akci „Kulturní
dům Cebiv – rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro sál“.
3) Vydání rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na p.p.č. 1421 v k.ú. Cebiv (silnice na
Horní Kozolupy) s podmínkou náhradní výsadby. Důvodem kácení je havarijní stav dřevin.
4) Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci ze Státního programu úspor energie pro rok 2019 – Program EFEKT
z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR . Jedná se o žádost o dotaci na obnovu veřejného osvětlení v obci
Cebiv.
5) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019“ z Plzeňského
kraje na akci Cebivská náves ve výši 65 000,- Kč.
6) Práci výborů a komisí.
7) Různé a diskusi.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Žádost SVBJ Cebiv 95-96 o odpuštění úroků na základě soudního smíru v celkové výši 56 721,- Kč.
4) Pronájem kulturního domu dne 13.04.2019 za účelem pořádání soukromé akce.
5) Odpis pohledávek v celkové výši 10 693,40 Kč z důvodu nevymahatelnosti.
6) Prodloužení termínu předání kotelny bytových jednotek p.p.č. 155 v k.ú. Cebiv novým majitelům do
30.04.2019.
7) Poskytnutí účelové dotace ve výši 12 320,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2019 Plzeňskému kraji, Škroupova 18, Plzeň.
8) Pronájem kulturního domu dne 22.02.2019 za účelem pořádání soukromé akce.
9) Organizační řád Obecního úřadu Cebiv.
10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře.
11) Pronájem části p.p.č. 1450/2 v k.ú. Cebiv.
12) Prodej části p.p.č. 980/3 v k.ú. Cebiv.
13) Ukončení Nájemní smlouvy č. 02/2009 o nájmu nebytových prostor (čekárna) se SŽDC, s.o. ke dni
28.02.2019.
14) Vyhlášení záměru prodeje palivového dřeva z obecních lesů ke dni 25.02.2019. Záměr bude vyhlášen na
dobu neurčitou. Podmínky prodeje budou podrobně popsány ve vyhlášeném záměru.
15) Směrnici č. 2/2019 – Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
16) Směrnici č. 1/2019 – Zajištování stravování zaměstnancům a uvolněným zastupitelům obce.
17) Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti pro tři zaměstnance v rámci veřejně
prospěšných prací na období od 01.03.2019 do 30.11.2019.
18) Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Obnova veřejného osvětlení v obci Cebiv“.
Vybrán byl dodavatel ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U kapličky 21, 783 49 Lutín s nabídkovou cenou
2 076 367,70 Kč bez DPH.

C. Zastupitelé neschválili:

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2019 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň.
2) Starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 20. března 2019 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

------------------------------------------ověřovatelé zápisu
Ing. Zdeněk Teplý, Jarosla Vaněk

vyvěšeno: 22.02.2019
sejmuto:

----------------------------------------------------starosta obce
Zdeněk Kovář

