Č.j.: Cebiv/392/19

Usnesení č. 4/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 24. dubna 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 3/2019.
2) Informaci o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, ve výši 250 000,- Kč
z programu PSOV PK 2019 – Projekty obcí na akci „ Kulturní dům Cebiv – rekonstrukce sociálního zařízení
a zázemí pro sál“.
3) Informaci o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, ve výši 40 000,- Kč
z programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 na akci „ Cebivská náves“.
4) Rozpočtové opatření č. 2/2019.
5) Práci výborů a komisí.

B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Pronájem kulturního domu dne 27.04.2019 za účelem konání soukromé akce s podmínkou složení vratné
kauce ve výši 2 000,- Kč.
4) Finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha.
5) Kupní smlouvu č. 16/910/19 se Státním statkem Jeneč, státní statek v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6,
Řepy, na koupi p.p.č. 1082/41, o výměře 18 m2 a p.p.č. 1438, o výměře 10 357 m2, obě v k.ú. Cebiv, ostatní
plocha, ostatní komunikace, za cenu ve výši 119 480,- Kč.
6) Pronájem kulturního domu dne 15.06.2019 za účelem konání soukromé akce s podmínkou složení vratné
kauce ve výši 2 000,- Kč.
7) Pronájem kulturního domu dne 14.09.2019 za účelem konání kulturní akce s podmínkou složení vratné kauce
ve výši 2 000,- Kč.
8) Směrnici č. 4/2019 - Plán zimní údržby obce.
9) Směrnici č. 5/2019 – Plán letní údržby obce.
10) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 – Požární řád obce.
11) Řád ohlašovny požáru.
12) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Obnova veřejného osvětlení v obci Cebiv – dodávky“ s ELEKTRO-FLEXI
s.r.o., U Kapličky 21, Lutín.
13) Přeložení schválení plánu práce kontrolního výboru na příští zasedání zastupitelstva obce.

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu PSOV PK 2019 – Projekty obcí na
akci „Kulturní dům Cebiv – rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro sál“ s Plzeňským krajem,
Škroupova 18, Plzeň.
2) Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Podpora kultury v Plzeňském kraji
pro rok 2019 na akci „Cebivská náves“ s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň.
3) Starostu obce podpisem nájemní smlouvy na pronájem kulturního domu dne 27.04.2019.
4) Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha.
5) Starostu obce podpisem kupní smlouvy č. 16/910/19 se Státním statkem Jeneč, státní statek v likvidaci,
Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy.
6) Starostu obce podpisem nájemní smlouvy na pronájem kulturního domu dne 15.06.2019.

7) Starostu obce podpisem nájemní smlouvy na pronájem kulturního domu dne 14.09.2019.
8) Starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Obnova veřejného osvětlení v obci Cebiv –
dodávky“ s ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, Lutín.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 22. května 2019 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
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