Č.j.: Cebiv/744/20

Usnesení č. 6/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 9. září 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 5/2020.
2) Informaci o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dopravní
automobil s přívěsem pro hašení“ a vyhlášení nového výběrového řízení na tuto akci ke dni
10.09.2020.
3) Informace ohledně možnosti využití pozemků v katastru obce Cebiv pro rozvoj bydlení nad rámec
rozvojových oblastí vymezených územním plánem obce.
4) Rozpočtové opatření č. 6/2020.
5) Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání doplněný o bod č. 10 – Možnosti využití pozemků v katastru obce Cebiv pro
rozvoj bydlení nad rámec rozvojových možností vymezených územním plánem .
2) Ověřovatele zápisu.
3) Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 38, k.ú. Bezemín“ z dotačního titulu
Ministerstva zemědělství ČR, Podprogram 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých
vodních nádrží ve vlastnictví obce.
4) Zavedení pečovatelské služby – dovoz obědů.
5) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120016777 Cebiv, TC, p.č. 986/8 – kNN s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.
6) Výběr dodavatele společnost Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské
Lázně na akci „Revitalizace zeleně v obci Cebiv – I. etapa“ v celkové výši 835 626,12 Kč.
7) Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 31.10.2016 se společností AgroBor, s.r.o.,
Nádražní 644, 348 02 Bor.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-0016777 Cebiv, TC, p.č. 986/8 – kNN s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín.
2) Starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská
608/17, 353 01 Mariánské Lázně na akci „Revitalizace zeleně v obci Cebiv – I. etapa“.
4) Starostu obce podpisem dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 31.10.2016 se společností
AgroBor, s.r.o., Nádražní 644, 348 02 Bor.
5) Starostu obce a kontrolní výbor přípravou seznamu pozemků v k.ú. Cebiv a Bezemín ve vlastnictví
obce vhodných k prodeji nebo pachtu do dalšího zasedání zastupitelstva.
6) Starostu obce aby zajistil průběžné odstraňování závad a nedostatků zjištěných při kontrole majetku
obce a uvedených ve zprávě kontrolního výboru ze září 2020. Dále ukládají starostovi obce, aby
nejméně 1x za půl roku informoval zastupitele o průběhu odstraňování závad.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 7. října 2020 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

-------------------------------------------ověřovatelé zápisu
Jana Moutelíková, Ing. Zdeněk Teplý
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----------------------------------------------------starosta obce
Zdeněk Kovář

