Č.j.: Cebiv/278/19

Usnesení č. 3/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 27. března 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 2/2019.
2) Informaci o konání mobilního svozu objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a
zařízení zpětného odběru dne 14.04.2019.
3) Informaci o vyúčtování pečovatelské služby za rok 2018. Celková výše je 37 140,- Kč.
4) Výsadbu ovocných stromů na p.p.č. 583/2 583/4 v k.ú. Bezemín nájemcem ABERO s.r.o., Plzeňská 250,
Stříbro.
5) Rozpočtové opatření č. 1/2019.
6) Práci výborů a komisí.

B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Koupi p.p.č. 1438/2, k.ú. Cebiv, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 956 m2 za cenu 118 680,- Kč
od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6.
4) Koupi p.p.č. 1082/41, k.ú. Cebiv, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2 za cenu 795,20 Kč
od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6.
5) Poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro Stodskou nemocnici, a.s., Hradecká 600, Stod.
6) Poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč pro SRPŠ při ZUŠ Bezdružice, Školní 183, Bezdružice.
7) Změnu smlouvy s GDPR Služby s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov s frekvencí osobních návštěv pověřence
2x ročně za cenu 1 500,- Kč bez DPH měsíčně.
8) Dohodu o úhradě za honební pozemky s Honebním společenstvem Horní Kozolupy, Plzeňská 58,
Konstantinovy Lázně.
9) Doplnění bodu roční valorizace cen do budoucích nájemních a pachtovních smluv, které bude obec uzavírat.
10) Smlouvu o zemědělském pachtu na část p.p.č. 1450/2 , k.ú. Cebiv, vodní plocha o výměře 310 m2 , na dobu
10 let za údržbu uvedeného pozemku.
11) Kupní smlouvu č. 1/2019 na p.p.č. 980/11, k.ú. Cebiv, ostatní plocha, o výměře 283 m2, za cenu 40,- Kč / m2.
12) Souhlas s pokládkou zemního kabelu NN a osazení přípojkového pilíře pro budoucí odběr na p.p.č. 38, 652/1
a 654, k.ú. Bezemín pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.
13) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Cebiv, TC, Bezemín
p.p.č. 65/5, kNN č. IV-12-0012089/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.
14) Cenovou nabídku Ing. Antonína Kinkala, Svinná 21, Stříbro v celkové výši 156 000,- Kč na zpracování
projektové dokumentace na akci „Chodník Cebiv“.
C. Zastupitelé neschválili:
1) Vyhlášení záměru prodeje části p.p.č. 980/3 a 979/6, obě k.ú. Cebiv.

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro Stodskou nemocnici, a.s.,
Hradecká 600, Stod
2) Starostu obce podpisem darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro SRPŠ při ZUŠ Bezdružice,
Školní 183, Bezdružice.
3) Starostu obce zajištěním vyklizení nefunkčních spotřebičů z kabin a kuchyňky kulturního domu při
mobilním svozu dne 14.04.2019.

4) Starostu obce rozesláním upomínek majitelům nemovitostí, kteří neuhradili poplatek za odvoz komunálního
odpadu dle OZV č. 2/2018.
5) Starostu obce podpisem smlouvy s GDPR Služby s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov.
6) Kontrolní výbor kontrolou soupisu pozemků v návrhu směnné smlouvy s Cebiv s.r.o.
7) Starostu obce podpisem dohody o úhradě za honební pozemky s Honebním společenstvem Horní Kozolupy,
Plzeňská 58, Konstantinovy Lázně.
8) Starostu obce podpisem smlouvy o zemědělském pachtu na část p.p.č. 1450/2 , k.ú. Cebiv.
9) Starostu obce podpisem kupní smlouvu č. 1/2019 na p.p.č. 980/11, k.ú. Cebiv.
10) Starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Cebiv, TC, Bezemín p.p.č. 65/5, kNN č. IV-12.0012089/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín.
11) Kontrolní výbor vypracováním plánu práce kontrolního výboru na rok 2019 do dalšího zasedání
zastupitelstva.
12) Starostu obce vypracováním plánu letní a zimní údržby obce do dalšího zasedání zastupitelstva.
13) P. Moutelíkovou jednáním s p. Hochgesandtovou ohledně zajištění občerstvení na akcích obce do dalšího
zasedání zastupitelstva.
14) Starostu obce vyhlášením ankety ohledně zájmu občanů o zavedení plynu do obce Cebiv.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 24. dubna 2019 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

--------------------------------------------ověřovatelé zápisu
Ing. Zdeněk Teplý, Jaroslav Vaněk

vyvěšeno:
sejmuto:

01.04.2019
17.04.2019

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

