Č.j.: Cebiv/408/20

Usnesení č. 3/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 13. května 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 2/2020.
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cebiv za rok 2019.
3) Zavedení pečovatelské služby – dovoz obědů.
4) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v roce 2020 – Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“.
5) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
2020“.
6) Rozpočtové opatření č. 1/2020.
7) Rozpočtové opatření č. 2/2020.
8) Rozpočtové opatření č. 3/2020.
9) Práci výborů a komisí.

B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Pronájem kulturního domu dne 01.08.2020 za účelem konání soukromé akce.
4) Pronájem kulturního domu dne 27.06.2020 za účelem konání soukromé akce.
5) Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 109, k.ú. Cebiv ke dni 21.05.2020.
6) Zařazení správního území obce Cebiv do Území působnosti MAS Český Západ, z.s. na období
2021 – 2027.
7) Darovací smlouvu na finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95,
Praha 8.
8) Vyhlášení záměru prodeje cisterny s valníkem ke dni 21.05.2020.
9) Schvaluje dodavatelem veřejné zakázky „Kulturní dům Cebiv – dílčí stavební úpravy“ firmu
TAZATA spol. s r.o., Soběslavova 214, Stříbro.
10) Schvaluje smlouvu o dílo na stavbu „Kulturní dům Cebiv – dílčí stavební úpravy“ s TAZATA spol.
s r.o., Soběslavova 214, Stříbro.
11) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 12 364,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2020 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň.
12) Cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov ve výši
19 500,- Kč bez DPH na redesing a upgrade webových stránek obce Cebiv.
13) Darovací smlouvu na finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro Stodskou nemocnici a.s., Hradecká
500, Stod.
14) Schvaluje podání žádosti o dotaci / podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) zaměřenou na bezpečnost dopravy – vybudování bezbariérového a bezpečného propojení
obce Cebiv pro pěší.
15) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019.
16) Pronájem p.p.č. 1/3, o výměře 1 084 m2, zahrada, v k.ú. Cebiv od 01.06.2020 do 01.06.2030.
17) Prodej p.p.č. 1398/4, o výměře 61 m2, jiná plocha, v k.ú. Cebiv za cenu 2 440,- Kč.
18) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajišťování IT servisu s KETNET s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov.
19) Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Cebiv se společností Cebiv s.r.o.

20) Vyhlášení záměru pachtu pozemků k zemědělskému využití v k.ú. Cebiv a Bezemín dle přílohy č. 1
k vyhlášenému záměru.
21) Pronájem místního pohostinství od 01.07.2020 na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč / měsíčně.
22) Zrušení kulturní akce Petropavlovská pouť 2020.

C. Zastupitelé neschválili:
1) Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 1433/1 a 1433/3, k.ú. Cebiv.
2) Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 138/5, 138/7 a st.p.č. 60, k.ú. Cebiv.
D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8.
2) Starostu obce podpisem smlouvy o dílo na stavbu „Kulturní dům Cebiv – dílčí stavební úpravy“ s
TAZATA spol. s r.o., Soběslavova 214, Stříbro.
3) Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 12 364,- Kč na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020 s Plzeňským krajem, Škroupova 18,
Plzeň.
4) Starostu obce podpisem darovací smlouvy se Stodskou nemocnicí a.s., Hradecká 500, Stod.
5) Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na p.p.č. 1/3 v k.ú. Cebiv.
6) Místostarostu obce Ing. Teplého jednáním ohledně změny územního plánu obce.
7) Starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o zajišťování IT servisu s KETNET s.r.o.,
Vilémovská 1602, Tachov.
8) Starostu obce podpisem nájemní smlouvy na místní pohostinství.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 10. června 2020 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
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