Č.j.: Cebiv/470/19

Usnesení č. 5/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 22. května 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 4/2019.
2) Cenový rozpočet na opravu havarijního stavu havarijního stavu hráze vodní nádrže p.p.č. 38, k.ú. Bezemín
v celkové výši 59 801,- Kč od JME Dlouhý, s.r.o., Bezemín 8.
3) Rozpočtové opatření č. 3/2019.
4) Práci výborů a komisí.

B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí 2019.
4) Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro Plzeňskou dráhu, z.s., Družstevní 17, Plzeň.
5) Uzavření smlouvy se Psím útulkem U Šmudlinky, Dlouhý Újezd 117, Tachov ohledně umístění
nezabezpečených psů.
6) Zavedení pečovatelské služby – dovoz obědů.
7) Závěrečný účet obce Cebiv za rok 2018 ve znění předběžného návrhu s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením v tomto roce a zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad.
8) Roční účetní závěrku za rok 2018 a převod hospodářského výsledku za rok 2018 z účtu 431 – výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období.
9) Podání žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ na pořízení nového
dopravního automobilu.
10) Podání žádosti o dotaci z programu „OPŽP – Sídelní zeleň“ na revitalizaci zeleně v obci Cebiv.
11) Aktualizaci ceníku služeb poskytovaných obcí Cebiv.
12) Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Plzeňskou dráhou, z.s., Družstevní 17, Plzeň.
2) Starostu obce podpisem smlouvy s Psím útulkem U Šmudlinky, Dlouhý Újezd 117, Tachov.
3) Místostarostu obce v součinnosti se zastupiteli vypracování strategického plánu rozvoje obce.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 19. června 2019 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
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