Č.j.: Cebiv/669/20

Usnesení č. 5/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 12. srpna 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 4/2020.
2) Informaci o vydání registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace zeleně
v obci Cebiv – I. etapa“ ve výši 517 605,69 Kč.
3) Ukončení smlouvy o pronájmu části p.p.č. 1082/33 v k.ú. Cebiv o rozloze 28 m2.
4) Rozpočtové opatření č. 4/2020.
5) Rozpočtové opatření č. 5/2020.
6) Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Cenovou nabídku od JME Dlouhý s.r.o., Bezemín 8, na opravu zvonice, altánu a vývěsky
v Bezemíně ve výši 19 965,- Kč.
4) Vybudování parkovacího místa před nemovitostí č.p. 5 v Cebivi majitelem nemovitosti. Akce
proběhne v souladu s plánovanou revitalizací návsi a pod dohledem starosty obce.
5) Závazek dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací na pořízení nového
dopravního automobilu s požárním přívěsem na hašení do plné výše z vlastních zdrojů.
6) Výběr dodavatele společnost TAZATA spol. s r.o., Soběslavova 214, Stříbro na akci
„Rekonstrukce budov v majetku obce“ (obecní úřad a požární zbrojnice) v celkové výši
464 926,00 Kč a zároveň schvalují smlouvu o dílo na tuto akci.
7) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35 000,- Kč spolufinancovaného částkou
30 000,- Kč Plzeňským krajem na podporu celoročního provozu prodejny Potravin v Cebivi panu
Van Dai Bui, Na Vinici 1742/1, Stříbro.
8) Smlouvu o odvozu a zneškodňování komunálního odpadu pro podnikatele na rok 2020 na území
obce Cebiv s panem Van Dai Bui, Na Vinici 1742/1, Stříbro.
9) Propachtování p.p.č. 913/1 a 913/3 v k.ú. Cebiv, trvalý travní porost o celkové výměře 13 074 m2,
na dobu neurčitou od 01.09.2020 za cenu 4 000,- Kč / ha/ rok společnosti EKOAGROFARMY
Konstantinovy Lázně s.r.o., Nádražní 68, Konstantinovy Lázně.
10) Statut Cebivského zpravodaje včetně ceníku inzerce.
11) Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019 u Plzeňského kraje.
12) Vyhlášení záměru pachtu pozemků k zemědělskému využití ke dni 17.08.2020.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností TAZATA spol. s r.o., Soběslavova 214,
Stříbro na akci „Rekonstrukce budov v majetku obce“ (obecní úřad a požární zbrojnice).
2) Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35 000,- Kč
spolufinancovaného částkou 30 000,- Kč Plzeňským krajem na podporu celoročního provozu
prodejny Potravin v Cebivi s panem Van Dai Bui, Na Vinici 1742/1, Stříbro
3) Starostu obce podpisem smlouvy o odvozu a zneškodňování komunálního odpadu pro podnikatele
na rok 2020 na území obce Cebiv s panem Van Dai Bui, Na Vinici 1742/1, Stříbro.
4) Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na p.p.č. 913/1 a 913/3 v k.ú. Cebiv se společností
EKOAGROFARMY Konstantinovy Lázně s.r.o., Nádražní 68, Konstantinovy Lázně.

5) Starostu obce svoláním schůzky se zástupci VSOZČ (projektant, architekt, elektrikář) a občany
ohledně jednání o dokončení kanalizačních přípojek v obci v termínu nejpozději do jednoho týdne.
Zároveň je starosta pověřen zajištěním vzorové smlouvy pro občany ohledně výše stočného.
Starosta je také pověřen kontrolou stávajících výkopů kanalizačních přípojek na hranice pozemků
u jednotlivých nemovitostí.
6) Starostu obce kontrolou způsobu odvozu a zneškodňování komunálního odpadu u podnikatelů na
území obce.
7) Starosta obce pověřil předsedu komise pro životní prostředí a veřejný pořádek p. Vaňka kontrolou
a pořizováním fotodokumentace při porušování obecně závazných vyhlášek obce.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 9. září 2020 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

-------------------------------------------ověřovatelé zápisu
Pavlína Jonášová, Ing. Zdeněk Teplý
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----------------------------------------------------starosta obce
Zdeněk Kovář

