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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme nad řádky již třetího vydání Cebivského zpravodaje. Věřím, že v něm naleznete mnoho užitečných informací
o dění v obcích Cebiv a Bezemín. Ve svém úvodním slově chci
informovat o probíhajících opravách a investičních akcích, které
připravujeme v nejbližší době.
Dne 1. 6. 2022 proběhne předání staveniště na akci „Rekonstrukce místní vodní nádrže v Bezemíně“. V součinnosti s touto stavbou bude v příštích dnech vyčištěno od nánosu bahna
koryto potoka od rybníka až k plynovodu, které provede firma
Pe-reza spol. s r.o.
Těsně před dokončením je výstavba krytého parkovacího stání na dvoře obecního úřadu.
Na dětském hřišti bude nutné zbourat stávající altán (nelze
již opravit) a ze zbylého materiálu z krytého stání bude postaven
nový altán.

Dále probíhají práce na novém pasportu místních komunikací a dopravního značení.
Byly zahájeny projekční práce na akci „Rekonstrukce místní vodní nádrže na parcele č.p. 39/1 Cebiv“. Projekt vypracuje
Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS.
Dále bude opraven vjezd z místní komunikace na pozemek
parcely č.p. 138/6 (p. Michal Kostka).
V místní restauraci byl vyměněn kotel na ústřední topení.
Závěrem bych chtěl dětem popřát úspěšný konec školního
roku a ještě lepší začátek letních prázdnin a občanům příjemné
prožití času dovolených.
S pozdravem
Zdeněk Kovář,
starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY od 13. 4. - 31. 5. 2022
13. 4. - od 9:00 hodin, jednání s firmou Tazata, opravy
obecního úřadu
19. 4. - od 10:00 hodin, jednání o změně ochranného vodního
pásma vrtu Cebiv
22. 4. - od 11:00 hodin, kontrola odvozu dřeva z obecního lesa
27. 4. - od 16:30 hodin, představení cestovního ruchu na zámku v Cebivi
29. 4. - od 10:00 hodin, jednání Skládka odpadu Černošín
v Černošíně
4. 5. - od 8:00 hodin, školení bezpečnosti
práce na OÚ
5. 5. - od 8:00 hodin, předání elektrické
přípojky na pozemku obce
(u starých bytovek)
13. 5. - od 16:00 hodin, jednání Mikroregionu Konstantinolázeňsko v Konst.
Lázních

19. 5. - od 10:00 hodin, jednání s firmou PasProRea s. r. o.,
upřesnění pasportu místních komunikací
a dopravního značení
26. 5. - od 9:00 hodin, jednání s projektantem o rekonstrukci
rybníka Cebiv
31.5. - od 11:30 hodin, kontrola odvozu dřeva z obecního lesa.
Zdeněk Kovář

Pracovníci starající se o sekání

Socha sv. Jana Nepomuckého

Rybník v Cebivi
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Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTKY
Máme tu další vydání Cebivského zpravodaje a s ním i mé
slíbené řádky. O mé práci na úřadě toho moc v tomto čísle nebude. Ne, že bych nic nedělala to ne, ale jsou to věci, na kterých se
podílím a nejsem to já, kdo je jejich iniciátorem.

Opět se potvrdilo to, co si už nějaký čas myslím. Když se nic
nedělá, tak je to špatně, ale když už je něco připraveno, tak se pro
jistotu většina nezúčastní… Tohle je věc, kterou snad já nikdy
nepochopím, proč to takhle u nás v Cebivi je…

Musím za sebe jako matku říct, že letošní oslava Dne matek
na sále, byla povedená. Kulturní vložka místních dětí i volná zábava byla moc příjemná. Super odreagování od každodenních
povinností. Jela jsem s Matějem i na zájezd do Zoo, který organizovala obec k oslavám Mezinárodního dne dětí. To už takové
potěšení nebylo. V autobuse jsem si mohla x krát přesednout, jak
tam bylo „plno“! Seznam zúčastněných byl tak krátký, že papír,
na kterém byl vytištěn, mohu znovu použít na jakékoli poznámky. Je to smutné. Akce byla pro dětí a těch se moc neúčastnilo.

Abych nebyla jen negativně naladěna, tak jsem ráda, že se
uskuteční pouťová zábava. Pevně věřím, že se tam všichni sejdeme jako dřív.
Na závěr bych chtěla všem školákům popřát úspěšné zakončení školního roku. O prázdninách spoustu slunce a rozumu,
abyste se mohli zase v září sejít s kamarády ve školních lavicích.
Hromadu slunečních paprsků i těm, kteří prázdniny už nemají.
A v následujícím vydání jsem tu zase se svými řádky.😊
Emilia Modrzewska, místostarostka

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
Vážení spoluobčané,
koncem května proběhl mobilní sběr odpadu. Velké poděkování
patří členům SDH Cebiv, kteří jako každý rok pomáhají při svozu odpadu. Čeho jsme si ale také všimli, jsou odpadkové koše
na psí exkrementy. Boty ani podobné předměty do nich oprav-

du nepatří. Stále nevyřešený problém je parkování na travnatých
plochách u „starých” bytovek. Víme, že někde zaparkovat musíte, proto prosím maximálně využívejte parkoviště u „nových”
bytovek.
Jaroslav Vaněk, David Malý, Romana Kuncová

Kulturní komise
První dubnovou akcí bylo stavění májky a pálení čarodějnic.
Hasiči obstarali májku a s obecními zaměstnanci dřevo na pálení
čarodějnice. Poslední dubnový den děti májku ozdobily a ta se
poté postavila. Větší děti den předem vyrobily čarodějnici, která

Pálení čarodějnic
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se dala upálit na hranici, kterou udělal pan Milan Korim. V 17
hodin stála májka a šla se zapálit hranice i s čarodějnicí. Poté
se opékaly buřty a byla veselá nálada i přes to, že se sešlo málo
lidiček.

Májka

Návštěva ZOO Plzeň
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Bezemínští také měli májku a pálení čarodějnic. Přestože jsou
o mnoho menší než Cebiv, měli účast hojnou, partu veselou a ani
čarodějnice na kolech nechyběly. Nu, co dodat: Všude jsou lidé,
někde tací, jinde onačí.
Další byla připravena oslava ke dni matek, která se konala
7. května v kulturním domě. Udělala se výzdoba sálu, připravila
se tabule, se kterou pomáhala větší děvčata: Sára, Aneta a Julie.
Ty také učinkovaly v pásmu se Sofinkou Malou a Aničkou Moutelíkovou. A nechyběl ani taneček od větších děvčat. Maminkám
pogratuloval pan starosta Zdeněk Kovář a předal jim kytičku
a malý dárek. Po uvítání a pásmu dětí hrál k tanci a poslechu
DJ Sulda. Všem, kdo se zúčastnil, se líbilo. Jak občerstvení,
pásmo, tak i hudba, při které se super tančilo a též pivo točilo,
vínko nalévalo, ani domů se nechtělo. Děvčatům i panu Milanu

Korimovi, který točil pivo, moc děkuji.
28. května jsme s dětmi vyrazili do plzeňské ZOO a Dinoparku. Bohužel, se na zájezd přihlásilo málo zájemců, ale ti co jeli,
si výlet užili. Počasí nám přálo a v ZOO probíhal také Den dětí.
Byly různé soutěže od poznávání rostlin až po zvířátka. Děti soutěžily o drobné odměny a sladkosti. Také si mohly zajít do „salonu krásy“ a nechat se učesat a nabarvit vlasy a využít malování
na obličej. Ovšem největší atrakcí byl pro děti Dinopark.
Další akcí bude Petropavlovská pouť s Memoriálem Vladimíra Miloty v minikopané 25. června 2022.
Dětem přeji hezké prázdniny a dospělým odpočinkovou dovolenou.
Za kulturní komisi předsedkyně Jana Moutelíková

Finanční výbor
se do uzávěrky zpravodaje nesešel.

Kontrolní výbor
Se sešel v květnu a kontroloval plnění usnesení. Všechny body
usnesení jsou plněny, pouze některé jsou přesouvány na pozdější
období, takže pokračuje např. úkol opravit schod na schodišti
k nádraží, nebo ořezání stromů kolem rybníka, odstranění špalku po odřízlé vrbě u rybníka. V době, kdy jsme dělali kontrolu
trval úkol osadit informační cedulky k nově vysazeným lipám
Taktéž nebyla provedena kontrola plnění statutu zpravodaje,
a to dnes víme, že už máme hotové. V době kontroly se prováděl
i ořez vrby padající na plot. Zjišťovali jsme také, jak se pracuje s našimi zpracovanými prezentacemi - pozemky v k. ú Cebiv
a Bezemín a stavy budov. Dle sdělení starosty se průběžně provádí opravy podle našich zjištění. Dle usnesení má zastupitele
informovat o provedených opravách, a tak jsme se domluvili, že
informace si připraví do dalšího zasedání. Bohužel se zpracovanými pozemky se vůbec nepracuje a seznam není vůbec aktualizován. Bylo nám sděleno, že zatím paní účetní, která s prezentací
umí pracovat, neměla čas předat jí místostarostce, ale že v nejbližším termínu jí práci předá. Doufáme, že naše práce nepřijde

vniveč, poněvadž zpracování nás stálo hodně času. Zároveň jsme
také připomněli, že jsme chtěli na zastupitelstvo pozvat zástupce
Policie.

Informační tabulka k vysazeným lipám

Odstraňování vrby z předního rybníka

Na poslední zasedání přijel velitel obvodního oddělení
v Konst. Lázních, který zastupitele informoval o dění v naší obci
z pohledu přestupků a trestných činů. Musím říci, že ač víme,
že pověst naší obce v tomto směru není nejlepší, statistická čísla
nás nemile překvapila. Od začátku roku je v Cebivi evidováno
7 trestných činů, 39 přestupků a 28 porušení bezpečnosti silničního provozu. Ve statistických číslech zdatně sekundujeme
Bezdružicím, nebo Konstantinovým Lázním. Na ,,vrchol“ nás
vynesl nedávný ,,zátah“ na drogové dealery. Doufejme, že tímto zákrokem se se statistickými čísly dostaneme na druhý konec
pomyslného žebříčku.
Za kontrolní výbor Pavlína Jonášová
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HISTORICKÉ OKÉNKO
V našem okénku se vracíme k historickým fotografiím. Doufám, že zase trochu oživíme vzpomínky. Budeme se snažit vyhledat fotografie z doby dávné i nedávno minulé. Pokud se nám
povede dát do zpravodaje fotografie, které jste již viděli, omluvte
nás. Určitě to nebude ke škodě a zavzpomínáte si znovu.
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Náves

Zimní pohled na silnici pod velkým kopcem

Na dětském hřišti za potokem u sádek se hrál volejbal,
dnes je pozemek zarostlý a nepoužívá se

Pohled na hospodu

Pohled na část obce směrem k Teplým

Tolik lidí se sešlo na slavnostní otevření obchodu
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NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
v minulých měsících jsme měli dvě brigády. První brigáda byla
koncem dubna, kdy se jelo pro strom na májku a dřevo na večer.
Druhá brigáda byly svozy s EKO-DEPONEM. Jako každý rok,
tak i letos jsme sváželi velkoobjemový odpad od domů ke kontejneru.

Na konec bych chtěl požádat občany z bytovek č.p. 84 a 85,
aby parkovali tak, jak se má. Spousta lidí si asi neuvědomuje, že
prostranství mezi bytovkami není jen na parkování. Pro tyto bytové jednotky je to totiž jediný přístup pro záchranné složky .
Děkujeme za pochopení a přeji hezký začátek léta .
Za SDH Cebiv starosta hasičů Jaroslav Genčúr

Dámský klub
Velikonoce jsou už za námi, ale my se v našem článku k nim
vrátíme. Velikonoční atmosféru na návsi jsme navodili malovanými vajíčky na zámeckém plotě i na stromech a zdobení proběhlo i na bezemínské návsi. V minulém zpravodaji jsme vás
informovali o naší výroční schůzi a vracím se k ní proto, že jsme
se tam domluvili na pořádání Velikonočního pokladu. Prvotní
nápad vzešel od pana Urbana, který nám věnoval čokoládová
vajíčka a 5 mincí patřící k cebivskému zámku. Ty byly vsunuty
do vařených vajec. Členky klubu pak obarvili 90 slepičích vajíček
a schovali je po celé Cebivi. A ráno to vypuklo. Bylo hezké potkáHledání velikonočního pokladu
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vat se ve vsi a koukat, jak děti hledají a jaká radost provází každý
nález. Myslím, že každý našel alespoň jedno vajíčko. Kdo našel
mince, našel vlastně poklad. Mince má hodnotu cca 200,- Kč
a budete moci si za ní něco koupit na zámku. Je to vlastně cebivské zámecké platidlo. Minulý měsíc jsme podali žádost o dotaci
v grantovém programu Haranti a byly jsme úspěšné. Náš projekt
,, Vánoční betlém“ byl podpořen. Na jeho realizaci budeme potřebovat pomoc místních hasičů a samozřejmě i dětí. Mezitím
nás čeká parní léto, které připadá na 16. a 17. 7. a také se připravujeme na Cebivskou náves. Práce máme naplánováno dost,
a tak se určitě na stránkách zpravodaje určitě setkáme
Za Dámský klub
Monika Saková

Velikonočně ozobený altán v Bzemíně

NAPSALI NÁM…..
Poděkování
Obec Cebiv dlouhodobě podporuje činnost Střediska sociálních služeb
Víteček v Černošíně, které pracuje
s tělesně a mentálně těžce postiženými
dětmi, mládeží i dospělými. Navíc pro rozlehlý region západočeského příhraničí poskytuje i terénní sociální služby seniorům,
nemocným či nemohoucím, a to přímo v jejich domácnostech. Terénní asistentky přijíždějí k seniorům, aby jim pomohly
s hygienou, podáním stravy a léků, drobnými úklidy a obstarání
zdravotních pomůcek a léků, popřípadě je zavezly a doprovodily
k lékaři či na úřad. Na tyto služby částečně přispívá i stát, avšak
bez podpory obcí a měst regionu by sociální služby nemohly být
poskytovány v takovém rozsahu.
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Pracovníci střediska, klienti i jejich rodiče a samozřejmě i seniorští uživatelé proto posílají všem, kteří se na pomoci a podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a současně i přání, aby nám
zachovali přízeň i v dalších letech.

Víteček pomáhá i hendikepovaným ukrajinským
uprchlíkům

Možná to mnozí z vás už zaznamenali ve vysílání České televize, Primy CCN či regionálních médií - Středisko sociálních
služeb Víteček v Černošíně pomáhá hendikepovaným dětem
ukrajinských uprchlíků.
Již dvakrát jsme vyslyšeli naléhavé volání ukrajinských úřadů
o pomoc hendikepovaným dětem, které se v obléhaných ukrajinských městech nemohou účastnit nočních úprků do podzemních
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krytů. Vypravili jsme pro ně a jejich rodiče dva konvoje sestavené ze tří vícemístných dodávek upravených pro přepravu imobilních klientů a dvou sanitních vozů a poprvé již 9.3.2022 přivezli
15 a napodruhé 26.3.2022 dalších 21 ukrajinských uprchlíků
do našeho Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně. Zde
jim v souladu s Lex Ukrajina a za pomoci členů Royal Rangers
a dobrovolníků poskytujeme základní sociální služby, s pomocí
okolních obcí našli rychlé bytování a z vlastních skromných prostředků nyní poskytujeme nezbytnou dopravu na úřady a k lékařům i základní potraviny, neboť z 5.000,- Kč státní humanitární
dávky nemohou být celý měsíc živi. Bohužel, ukrajinští rodiče

pro zdravotní stav svých dětí budou těžko hledat zaměstnání.
V současné době hledáme ještě jedno ubytování pro vysokoškolsky vzdělanou ukrajinskou rodinu s třemi malými dětmi,
ideálně v okolí Černošína nebo v místech, odkud by děti mohli
docházet či dojíždět do školy a jeden z rodičů do zaměstnání.
Případnému hostiteli pomůžeme s vyřízením příspěvku na ubytování a garantujeme záruky za ubytovanou rodinu. Pokud můžete, pomožte nám pomáhat.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Štěstí….
Štěstí, co je štěstí? Muška jenom zlatá….
Tuto větu ze známého filmu, zná asi každý. Každý si pod tímto
slovem představuje něco jiného. Asi se to mění i věkem. Ne asi,
ale určitě. Když jste dítě, tak je pro vás štěstí třeba to, že dostanete nový mobil. Mé dětství, což už je skoro pravěk, 😂byla třeba
Rubikova kostka (rodiče, prosím vysvětlete svým dětem, co to
bylo).
Pak se to trochu změní a vaše štěstí je sbalit hezkého kluka, ne
hodného, ale hlavně hezkého, aby vám všechny holky záviděly.
Protože v tu chvílí, je krása to nejdůležitější….. Přes to nejede
vlak. To, že v hlavě toho moc nemá, není důležité. Když máte
štěstí, tak si ho nevezmete, ale najdete si někoho, kdo v té hlavě
něco má, třeba zodpovědnost…

Stane se z vás máma a máte štěstí, že máte zdravé děti. Máte
štěstí, že máte zdravé rodiče. Už si uvědomujete, co to štěstí vlastně asi znamená.
Potom se z vás stane babička, vaše štěstí se zvětšuje. Máte
zdravé děti, máte zdravá vnoučata a stále máte zdravé rodiče 🤍.
A když vaše nejmladší štěstí přijde a řekne „babi mám tě ráda
„ i když je to kluk 😁, tak ho neopravujete, protože je to něco,
co nemá každý.
Buďte šťastní z maličkostí a važte si každého dne se svými
blízkými.
Užijte si krásné léto
Marta Pivoňková

Čím vlastně začít? Mně už kolikrát tento zpravodaj zvedl
ze židle, ale pořád jsem si říkala, že asi nemá cenu tohle komentovat. Když pominu, že je zpravodaj o čtyřech stránkách vlastně k ničemu a nechápu jeho vydávání. Čekám, kdy dostanu
do schránky jen prázdný obal bez stránek. Ale proč sem vlastně
píšu? Před vítáním občánků jsem měla pocit, že už jsem viděla
vše, ale opak je pravdou. Že se trošku nestydíte, a to doslova!
Do zpravodaje se to napíše, jako kdyby nám to měl někdo závidět. Nezlobte se na mně, už když Rozárka před 3 roky dostala
nádobí, zarazila jsem se, ale budiž. Ale to, že můj 3 měsíční syn
dostane knížku v hodnotě max 100 Kč (a to možná přeháním),
kterou si vlastně přečte tak v první třídě, mně dostalo. Promiňte,
ale já se snad stydím za vás. Příště děti dostanou lízátko a půjdou
od válu a nedej bože, aby byli nespokojené. Že už se tady šetří
i na malých dětech, to už je snad vrchol všeho. O průběhu celé
téhle,,akce“ radši nemluvit. Byla připravovaná snad z hodiny
na hodinu. Fotka zveřejněná na zadní straně zpravodaje úplně
o ničem, protože lepší asi nebyla. Toť mé vyjádření k vítání občánků. Chtěla bych se ještě zmínit o dětském maškarní. Já vím, že
asi někteří žijí v domnění, že když je vše zadarmo, je to asi ta největší paráda. Opak je pravdou. Za sebe mohu říci, že ráda půjdu

na akci, kde si občerstvení a všechno kolem zaplatím, ale ta akce
musí za něco stát. Současné akce jsou opravdu neskutečné. Opět
musím podotknout, že moje dcera vyhrála za 4. místo hru, která
nám je k ničemu, protože bohužel, moje dcera ve svých 3 letech
neumí číst. Kde jsou ty časy, kdy děti vyhrávaly například dorty,
kdy akce pro děti byly tak skvělé a krásné, že se na ně vzpomíná
dodnes. Hlavně mi prosím vás, zpětně nenaznačujte, že mám dát
ruku k dílu, nebo něco takového. Někde, kde si někdo myslí, že
akce zadarmo je akce skvělá, a kde se šetří i na dětech, tam já
radši pomáhat nebudu. Musela bych se hanbou propadnout. Vy
to ale evidentně takhle nemáte. Neustále někdo kritizuje, že se
tu nechodí na akce. Zamyslete se proč? Co nás má na ně přitáhnout? Myslete si o mně co chcete, ale díky, že je tady Dámský klub, díky němuž se pořádají akce, na kterých se nešetří, ale
kouká se na spokojenost a vyžití návštěvníků. Neříkám to proto,
že jsem členkou, ale protože díky Dámskému klubu mám i já
vzpomínky z dětství na krásné akce. To je ode mně vše. Tak jsem
alespoň zpravodaj naplnila o nějakou stránku navíc.
Přeji pěkný den

Irena Lipáková
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Májka v Bezemíně
Po dvou letech jsme se konečně mohli sejít u májky. Obecní úřad a hasiči se postarali o májku a její postavení jeřábem
a o dřevo. My jsme si dokoupili k ,,obecním krepákům“ ještě nějaké naše a vyrobili jsme si krepové květiny, kterými jsme si májku ozdobili. Přestože jsme neměli ani buřty, ani limonádu zdar-

ma, sešlo se nás na čtyřicet a jíst bylo také co. Každý něco donesl,
a tak jsme se bavili do časných ranních hodin. A čarodějnice? Ty
k nám zavítaly až z Tlučné (jako každý rok). Tak si toho vážíme
a neupalujeme. Asi bychom už jiné nesehnali. 😊

Ž ivotní jubi l e a
V červnu 2022 oslaví narozeniny

Alena Stachurová,
Františka Košinová.
V červenci 2022 oslaví narozeniny

Hana Růžičková,
Božena Saková,
Alena Lipáková,
Marie Švihlíková.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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Č.j.: Cebiv/240/22

Usnesení č. 3/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 13. dubna 2022
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 1/2022.
2) Rozpočtové opatření č. 2/2022.
3) Informaci o schválení dotace ve výši 60 000,- Kč z programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji
pro rok 2022“ na akci Cebivská náves.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Návrh závěrečného účtu obce Cebiv za rok 2021.
4) Dohodu o provedení práce se zastupitelkou obce paní Pavlínou Jonášovou na zpracování
fotokroniky za období let 2017 – 2019.
5) Smlouvu o dílo č. 2203 s Ing.arch. Alexandrou Kaskovou, projekční kancelář, IČO 16698665,
Sokolovská 119/54, Karlovy Vary – změna č. 2 Územního plánu Cebiv.
6) Dodavatelem akce „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 38 – Bezemín“ firmu PE-REZA, spol. s r.o., IČO
27994741, Citice 189, Citice. Nabídková cena akce je 1 802 900,- Kč včetně DPH.
7) Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 38 – Bezemín“ s firmou PE-REZA, spol.
s r.o., IČO 27994741, Citice 189, Citice.
8) Vyhlášení záměru prodeje použitého stavebního materiálu.
9) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
2022“.
10) Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro Plzeňskou dráhu, z.s., IČO 66362016, Družstevní
2330/17, Plzeň 3.
11) Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Obce Cebiv - p.č. 1082/51 o výměře 33 m2, ostatní
plocha, silnice a p.č. 979/24 o výměře 32 m2, ostatní plocha, silnice, oba pozemky k.ú. Cebiv, do
vlastnictví Plzeňského kraje, IČO 70890366, Škroupova 18, Plzeň.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem smlouvy o dílo č. 2203 s Ing.arch. Alexandrou Kaskovou, projekční
kancelář, Sokolovská 119/54, Karlovy Vary – změna č. 2 Územního plánu Cebiv.
2) Starostu obce podpisem smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 38 – Bezemín“
s firmou PE-REZA, spol. s r.o., IČO 27994741, Citice 189, Citice.
3) Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Plzeňskou dráhu, z.s., IČO 66362016, Družstevní
2330/17, Plzeň 3.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 25.05.2022 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

-------------------------------------------ověřovatelé zápisu
Marta Pivoňková, Pavlína Jonášová

----------------------------------------------------starosta obce
Zdeněk Kovář
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Č.j.: Cebiv/317/22

Usnesení č. 4/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 25. května 2022
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 3/2022.
2) Rozpočtové opatření č. 3/2022.
3) Informaci o podaném trestním oznámení ve věci krádeže dřeva z obecních lesů v k.ú. Bezemín.
4) Zprávu starosty obce o provedené kontrole dodržování Statutu Cebivského zpravodaje.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Závěrečný účet obce Cebiv za rok 2021 ve znění předběžného návrhu bez výhrad.
4) Roční účetní závěrku obce Cebiv za rok 2021 a převod hospodářského výsledku za rok 2021 z účtu
431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – výsledek hospodaření minulých
účetních období.
5) Prodej použitého nepotřebného stavebního materiálu panu Zdeňku Kovářovi, nar. 15.04.1955, Cebiv
97 za cenu 11 520,- Kč. Zbylý materiál bude odvezen do sběrného dvora.
6) Záměr pachtu p.p.č. 1498 v k.ú. Cebiv, ostatní plocha, zeleň, výměra 312 m2.
7) Bezúplatný převod silničních pozemků v k.ú. Cebiv z majetku Plzeňského kraje, IČO 70890366,
Škroupova 18, Plzeň do majetku obce Cebiv:
p.p.č. 1397/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 59 m2,
p.p.č. 1397/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 80 m2,
p.p.č. 1397/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 212 m2,
p.p.č. 1397/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 135 m2,
p.p.č. 1397/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 125 m2,
p.p.č. 1421/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 4 m2,
p.p.č. 1397/32, ostatní plocha, zeleň, výměra 7 m 2,
p.p.č. 1397/27, ostatní plocha, zeleň, výměra 104 m2,
p.p.č. 1397/30, ostatní plocha, zeleň, výměra 129 m2,
p.p.č. 1421/2, ostatní plocha, zeleň, výměra 40 m2.
8) Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 3010 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu se společností
EKODEPON s.r.o., IČO 49790927, Lažany 36, Černošín.
9) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly na zřízení věcného
břemene na p.p.č. 1080/19, 1082/41 a 1080/11 v k.ú. Cebiv.
10) Koncept kroniky za rok 2020 s doplněním dle zápisu za zasedání zastupitelstva.
11) Pořádání sbírky textilního materiálu, drogistického zboží a drobné elektroniky pro Diakonii
Broumov, sociální družstvo, IČO 49289977, Doležalova 1021, Praha 9, Černý Most.
C. Zastupitelé neschválili:
1) Žádost o finanční podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubu
RADOST, IČO 47922281, Barákova 23, Prostějov.
2) Změnu hranice ochranného vodního pásma vodního zdroje Cebiv.
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D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem Dodatku č. 14 ke smlouvě č. 3010 o převzetí a odstranění nebo využití
odpadu se společností EKODEPON s.r.o., IČO 49790927, Lažany 36, Černošín.
2) Starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly na zřízení věcného břemene na p.p.č. 1080/19, 1082/41 a 1080/11 v k.ú. Cebiv.
3) Hlavní redaktorku Cebivského zpravodaje odstraněním nedostatků zjištěných při kontrole
dodržování Statutu Cebivského zpravodaje.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 22.06.2022 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Očkování psů proběhne ve čtvrtek 14. července 2022 od 18 hodin před obecním úřadem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Obecní
úřad hledá kronikáře. Zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě, kde dostanou bližší informace.
ověřovatelé zápisu

Kronikáři
vyplácena finanční
odměna.
JanajeMoutelíková,
Emilia
Modrzewska

starosta obce
Zdeněk Kovář

Vzhledem k velmi nízké návštěvnosti bude místní knihovna otvírána po předešlé domluvě.
Návštěvu si můžete objednat na tel. č. 739 409 439, a to vždy jen na středu v době od 17,30 do 18,30 hodin.

vyvěšeno:
sejmuto:

30.05.2022
17.06.2022

SLOVO REDAKTORKY

Rostou ceny a přímo úměrně s cenami roste i náš vztek nad danou situací. Přemýšlíme, kam až toto zajde.
Začalo to zdražením pohonných hmot. Ty se promítají do všeho, a tak bylo jen otázkou času, kdy porostou
i ceny ostatních produktů. Elektrika, plyn, voda, potraviny… tak bych mohla pokračovat do nekonečna.
Kde se to zastaví? Dokáže s tím někdo něco udělat? Nemyslím si, že když ceny takto narostly, že je
někdo dokáže ,,stáhnout“ níže. Musíme se ZASE naučit s tím žít. Zdá se mi, že když se lidi už
konečně po dlouhé době začnou mít dobře, musí přijít nějaká ,, jobovka“, nějaká krize.
Je ale také pravdou, že v krizi jsme všichni dole a už to může jít jen nahoru.
Jen doufám, že to dno nebude hodně hluboké. Přejme si tedy, aby krize rychle
pominula a my jsme se pomalu začali odrážet nahoru.
Za redakční radu
Pavlína Jonášová
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Psalo se v Tachovském deníku

Den matek
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Májka v Bezmíně

Májka v Cebivi

Nakládání odpadu je opravdu špinavá práce

Výlet do ZOO Plzeň
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