Č.j.: Cebiv/57/19

Usnesení č. 1/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 16. ledna 2019
od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 11/2018..
2) Rozpočtové opatření č. 11/2018.
3) Informaci o budoucí změně územního plánu obce – změna plochy pro výstavbu garáží na odstavnou plochu
pro vozidla.
4) Práci výborů a komisí.
5) Informaci z jednání DSO Mikroregion o podání žádosti o dotaci z dotačního titulu PSOV PK 2019

- Integrované projekty na pořízení autobusových čekáren.
6) Různé a diskusi.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Pronájem přísálí kulturního domu dne 02.02.2019 za účelem pořádání soukromé akce .
4) Smlouvu o dílo s MAS Český Zápas, z.s. – tisk Cebivského zpravodaje v roce 2019.
5) Smlouvu o poskytnutí právních služeb na rok 2019 s JUDr. Věrou Nenutilovou.
6) Přihlášku obce Cebiv do Svazu měst a obcí České republiky.
7) Vyhlášení záměru prodeje části p.p.č. 980/3 v k.ú. Cebiv.
8) Vyhlášení záměru pronájmu části p.p.č. 1450/2 v k.ú. Cebiv.
9) Finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro Aragonit, z.s.
10) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1/8 v k.ú. Cebiv s ČEZ Distribuce,
a.s.
11) Dodatek č. 1 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 4180 s Ekodepon, s.r.o.
12) Dodatek č. 9 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 3010 s Ekodepon, s.r.o.
13) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního domu z dotačního titulu PSOV PK 2019 – Projekty obcí.
14) Ceník služeb poskytovaných obcí Cebiv s podmínkou úprav dle připomínek zastupitelů obce.
15) Plán kulturních akcí na rok 2019.
16) Statut Cebivského zpravodaje včetně přílohy č. 1.
C. Zastupitelé neschválili:
1) Organizační řád obce Cebiv.
2) Navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Aragonit, z.s.
2) Místostarostu obce obnovením jednání ohledně směny pozemků s majitelem p.p.č. 1080/16 v k.ú. Cebiv.
3) Starostu obce podpisem smlouvy o dílo s MAS Český Západ, z.s.
4) Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí právních služeb na rok 2019 s JUDr. Věrou Nenutilovou.
5) Místostarostu obce přepracováním předloženého organizačního řádu.
6) Mistostarostu obce aktualizací a spravováním webových stránek obce Cebiv.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 20. února 2019 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

--------------------------------------------ověřovatelé zápisu
Ing. Zdeněk Teplý, Jana Moutelíková

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

