Č.j.: Cebiv/1036/19

Usnesení č. 11/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 18. prosince 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 10/2019.
2) Rozpočtové opatření č. 10/2019.
3) Rozpočtové opatření č. 11/2019.
4) Oznámení o snížení celkových způsobilých výdajů akce „Obnova veřejného osvětlení v obci
Cebiv“ a vrácení nedočerpané částky dotace z programu EFEKT 2019 ve výši 10 783,- Kč.
5) Příkaz Státního oblastního archívu v Plzni o pokutě ve výši 8 000,- Kč za neuchování některých
archiválií ve spisovně obecního úřadu z let 1990 – 2013.
6) Informaci o výši vodného a stočného v roce 2020.
7) Vyhodnocení záměru směny pozemků v majetku obce Cebiv p.p.č. 1034/5 a 1184, k.ú. Cebiv za
p.p.č. 1080/16 a 1080/17, k.ú. Cebiv.
8) Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Rozpočet obce Cebiv na rok 2020 jako schodkový. Příjmy 4 650 000,- Kč, výdaje 5 820 758,- Kč.
Schodek ve výši 1 170 758,- Kč bude hrazen z přebytků z minulých let.
4) Střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 – 2023.
5) Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do
40 let věku u Plzeňského kraje.
6) Obecně závaznou vyhlášku obce Cebiv č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
7) Obecně závaznou vyhlášku obce Cebiv č. 6/2019 o místním poplatku ze psů.
8) Podání žádosti o dotaci na akci „Cebivská náves“ z dotačního titulu Podpora kultury v Plzeňském
kraji pro rok 2020.
9) Dohodu o pracovní činnosti se zastupitelkou obce na pozici - správce posilovny a úklid budovy
obecního úřadu.
10) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce budov v majetku obce Cebiv“ z dotačního
titulu PSOV PK 2020 – Projekty obcí.
11) Plán kulturních akcí na rok 2020.
12) Odměnu pro místostarostu obce ve výši 8 524,- Kč měsíčně s platností od 01.01.2020.
13) Odměny pro předsedy výborů a komisí zastupitelstva obce ve výši 2 000,- Kč měsíčně s platností od
01.01.2020.
14) Schvaluje sčítání odměn pro předsedy výborů a komisí.
15) Odměny pro členy zastupitelstva obce ve výši 750,- Kč měsíčně s platností od 01.01.2020.
16) Výši odměn pro členy výborů a komisí max. 500,- Kč měsíčně splatností od 01.01.2020 s tím, že
odměny budou vypláceny v závislosti na návrhu předsedů jednotlivých výborů a komisí. Tyto
návrhy budou předloženy zastupitelstvu obce ke schválení dvakrát ročně a to k 30.06. a 31.12.
běžného roku.
17) Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
za období od 1.10.2017 do 31.12.2018 u Plzeňského kraje.
18) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora ochrany lesa v PK 2017+“ u Plzeňského kraje.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 29. ledna 2020 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
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