Č.j.: Cebiv/815/20

Usnesení č. 7/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 07. října 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 6/2020.
2) Rozpočtové opatření č. 7/2020.
3) Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Poskytnutí účelově vázaného úvěru ve výši 20 000,- Kč na vybudování kanalizační přípojky.
4) Revokaci usnesení č. 6/B5/2020.
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120016777 Cebiv, TC, p.č. 986/8 – kNN se společností ČEZ a.s., Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly.
6) Výběr dodavatele společnost Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov na akci „014D24100
0226 Cebiv – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“ za celkovou nabídkovou cenu
ve výši 1 070 781,00 Kč včetně DPH.
7) Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 1082/27, k.ú. Cebiv, trvalý travní porost, výměra 18m2.
8) Vyhlášení záměru pachtu pozemků v k.ú. Cebiv dle přílohy č. 1 k usnesení č. 7/2020.
9) Zásady prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Cebiv.
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 IV - Podmokly.
2) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy na poskytnutí účelově vázaného úvěru ve výši 20 000,Kč na vybudování kanalizační přípojky.
3) Starostu obce podpisem smlouvy se společností Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov
na pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení za celkovou nabídkovou cenu
ve výši 1 070 781,00 Kč včetně DPH.
4) Zastupitelé pověřují starostu s místostarostou, aby do konce roku 2020 vypracovali metodický
pokyn k mobilnímu svozu nadměrného a nebezpečného odpadu.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 18. listopadu 2020 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

---------------------------------------------------------ověřovatelé zápisu
Pavlína Jonášová, Ing. Zdeněk Teplý

---------------------------------------------------starosta obce
Zdeněk Kovář

Přílohy:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/2020 –Vyhlášení záměru pachtu pozemků v k.ú. Cebiv
vyvěšeno:
sejmuto:

12.10.2020
29.10.2020

