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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vychází páté vydání Cebivského zpravodaje pro podzimní měsíce říjen a listopad. Podzim už se pomalu hlásí o slovo a dny
se začínají citelně zkracovat. V následujících měsících nás toho
z kultury vzhledem k současné situaci mnoho nečeká, vše se
bude odvíjet od aktuálního dění.
Hodně se toho ale děje na obecním úřadě. Mohli jste si všimnout, že probíhají rekonstrukce budov v majetku obce (obecní úřad a hasičská zbrojnice), které by měly být dokončeny
do 31. října 2020.
Dne 9. září 2020 proběhlo výběrové řízení na revitalizaci zeleně v obci Cebiv – 1. etapa a obec, jakožto zadavatel, přidělila tuto
veřejnou zakázku firmě Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská
608/17, 353 01 Mariánské Lázně. Celková nabídková cena byla
835.626,12 Kč.
Výběrové řízení na dotační program „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH Cebiv“ bylo opakovaně vypsáno na 29. září 2020.
Co se týká tlakové kanalizace, veřejné přípojky na pozemcích obce jsou už téměř kompletní, zbývá dodělat pouze jednu

přípojku. Soukromé přípojky a jejich zařízení jsou z větší části
hotové a jejich dokončení je již v režii majitelů nemovitostí.
Ještě bych chtěl poděkovat Dámskému klubu za přípravu
občerstvení na Cebivské návsi a všem, kteří se postarali o hladký průběh akce. Děkuji také JSDH Cebiv za pomoc při svozu
velkoobjemového komunálního odpadu v obci dne 13. září 2020.
Vážení spoluobčané, vzhledem k nastalé situaci ohledně avizované druhé vlny pandemie Covid-19 bych Vás rád informoval,
že je na obecním úřadu zdarma k dispozici desinfekce na ruce.
Stále platí, že kdyby kdokoliv z našich starších občanů potřeboval s čímkoliv pomoci, může se obrátit na již dříve avizovaná
telefonní čísla: obecní úřad - 374 625 318, starosta obce
- 724 158 006 nebo kohokoliv ze zastupitelů obce.
Rád bych Vám všem do dalších měsíců popřál hlavně hodně
zdraví, abychom byli k sobě v dnešní době ohleduplnější a snad
nás čeká ještě pár dní babího léta.
S pozdravem
Zdeněk Kovář, starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY od 14. 8. 2020 - 17. 9. 2020
14. 8. - od 9:00 hodin kontrolní den tlaková kanalizace
19. 8. - od 9:00 hodin schůzky s majiteli nemovitostí
20. 8. - od 9:00 hodin předání staveniště pro rekonstrukci budov
v majetku obce
25. 8. - od 13:30 hodin účast na jednání mikroregionu ve Stodě
27. 8. - od 9:00 hodin jednání s telekomunikační firmou
o demontáži starých sloupů a vedení

28. 8. - v 17:00 hodin kontrola odvozu dřeva z obecních lesů
10. 9. - od 10:00 hodin jednání SOČ Černošín
11. 9. - od 9:00 hodin jednání na Polici ČR v Konst. Lázních
s orgány činnými v trestním řízení
16. 9. - od 17:30 kontrola odvozu dřeva z obecních lesů
17. 9. - od 10:00 hodin podpis dotačních smluv na Krajském
úřadě v Plzni
Zdeněk Kovář

Rekonstrukce Obecního úřadu
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Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - srpen - září 2020
zpracování zadávací dokumentace k opakovanému výběrovému řízení na hasičské auto – vybrán dodavatel, termín dodávky nového vozidla nejpozději do 30. 4. 2020
zpracování zadávací dokumentace k výběrovému řízení
na veřejnou zeleň - vybrán dodavatel, termín provedení prací
duben 2021
jednání ohledně úpravy webových stránek obce - předpoklad
podzim 2020
jednání k přípravě výstavby přístřešků na dvoře OÚ (projektant, stavební úřad)
jednání o možnostech získání dotace na rozšíření infrastruktury obce - plynofikace (Místní akční skupina Český západ,
krajský úřad, Ministerstvo ŽP)

jednání k aktualizaci územního plánu obce (Státní pozemkový úřad Tachov, Ing. Arch. Kasková - zpracovatelka ÚP obce)
pomoc obyvatelům při řešení problémů s tlakovou kanalizací
jednání s ČTÚ Plzeň a Krajským úřadem Plzeňského kraje
ohledně možnosti řešení kvality signálu mobilních operátorů
jednání ohledně návrhu na nové vymezení ochranného
pásma vodního zdroje Cebiv (zpracovatel hydrogeologického posudku, vodoprávní úřad, Český hydrometeorologický
úřad Praha -Komořany)
součinnost při řešení stavebních úprav na OÚ

Podrobnosti k některým záležitostem:
Opakované výběrové řízení na nové hasičské auto
V prvním výběrovém řízení v srpnu obec neobdržela žádnou
nabídku, která by splnila požadované podmínky a „vešla“ se
do finančního limitu 1 150 tis. Kč, který byl na nákup vozidla
vyčleněn. Důvodem byl podle výrobců nárůst cen dodávaných
vozidel a slabý kurs koruny v souvislosti s koronavirovou kri-

zí. Proto jsme výběrové řízení museli zopakovat, tentokrát už
bez omezení ceny. Ve druhém výběrovém řízení dne 29. 9. 2020
posuzovala výběrová komise celkem 5 cenových návrhů a zvítězila nabídka ve výši 1 070 tis. Kč. Obci se by tak podařilo vysoutěžit a ušetřit cca 80 tis. Kč oproti původně stanovenému limitu.

Jednání s firmou GALILEO o nové podobě webových stránek obce
Pokud vše proběhne bez komplikací, tak budete moci během
podzimu zaregistrovat změnu grafické a částečně i obsahové
podoby webových stránek naší obce. Obec tak reaguje na požadavky zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací. Ten obcím mimo jiné ukládá povinnost zveřejňovat
všechny dokumenty tak, aby k nim měli zajištěn přístup i lidé se
zdravotním postižením (nevidomí, zrakově i sluchově postižení
atd.), a to s využitím mobilních telefonů, tabletů nebo počítačů.
Součástí nového webu bude také nová aplikace „V OBRAZE“,

která uživatelům umožní dostávat všechny aktuální informace
z našich webových stránek přímo do chytrých mobilních telefonů a tabletů. Aplikace přinese přehled aktualit, upozorní na nově
vložené zprávy a uživatelé se včas dozví o pořádaných akcích
a mohou si prohlédnout fotografie, nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce. Předběžně jsme dojednali zkušební provoz této
aplikace po dobu 6 měsíců. V případě zájmu našich občanů o její
využívání uvažujeme o trvalém provozu.

Jednání o návrhu na nové vymezení ochranného pásma vodního zdroje Cebiv
Jak jsme vás už informovali, obec je účastníkem řízení o vymezení nového ochranného pásma zdroje pitné vody Cebiv. Jednání
iniciovali zemědělci, kteří hospodaří na pozemcích ve stávajícím
ochranném pásmu. To bylo stanoveno v roce 1988 a zasahuje až

za Horní Kozolupy a k Vlčkovu. Toto pásmo v současné době
již neplní svůj účel. Obec nyní jedná o podmínkách, za kterých
bude vymezeno ochranné pásmo nové. Při všech jednáních nám
jde o to, aby nedošlo ke zhoršení kvality pitné vody v naší obci.

Jednání s Českým telekomunikačním úřadem Plzeň o řešení kvality signálu mobilních operátorů
ČTÚ na základě podnětu obce provede v několika lokalitách naší
obce měření kvality signálu mobilních operátorů. Podle jeho výsledků bude stanoven další postup. Je to pro nás patrně poslední

možnost, jak se pokusit o zlepšení současného stavu s úrovní signálu, na kterou si naši občané často stěžují.

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem našim hasičům, kteří ve svém volném čase ochotně pomohli při výkopových
pracích v souvislosti se zřizováním tlakové kanalizace u Řezníčků.
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta
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PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Kulturní komise
Letos se konala poslední sobotu v srpnu již poněkolikáté Cebivská náves. Přestože bylo deštivé počasí, účast byla hojná. Opět
by zpřístupněn zámek se zámeckou zahradou, což byla hezká podívaná. Pro děti byl největší atrakcí starý dřevěný kolotoč.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou a občerstvením, za to, že vše proběhlo v pohodě.
Vzhledem k současné situaci jsou až do odvolání zrušeny
všechny plánované kulturní akce. Akcí, se kterou prozatím počítáme je Rozsvícení vánočního stromu, které by mělo proběhnout 28. listopadu 2020 od 17 hodin. Uskutečnit by se měla také
pochůzka Mikuláše po obci a to 5. prosince ve večerních hodinách. Sledujte vývěsky a webové stránky obce, kde Vás budeme
informovat.
Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková

Cebiváci vzpomínají , že v této budově byly původně stáje
a pak garáže pro zemědělské stroje

Komise pro pořádek a životní prostředí
Dle sdělení předsedy nemá komise žádnou informaci pro občany do zpravodaje.

Kontrolní výbor
se do uzávěrky zpravodaje nesešel.

Finanční výbor
Finanční výbor se sešel 7. 9. 2020. Přítomny byly všechny tři
členky. Finanční kontrola se zaměřila na pohledávky za psy, pohledávky za odpad a porovnání cen za odvoz velkoobjemového
odpadu za poslední 4 roky. Bylo zjištěno, že někteří obyvatelé nemají nahlášené své pejsky a tudíž vznikají dluhy za roční
uhrazení za psa, někteří zase mají psa nahlášeného a neplatí
za něj. Na zasedání pak zastupitelé rozhodli o přísnějším vymáhání dluhů. Další pohledávky jsou za známky na odvoz komunálního odpadu. V obci jsou případy, kdy není zakoupena známka na komunální odpad a ten se pak vyhazuje do kontejnerů
na odpad tříděný. Také jsme porovnávali ceny za odvoz velko-

objemoveho odpadu. V roce 2016 stál svoz 13.000,- Kč, v roce
2017 - 39.000,- Kč, v roce 2018 - 57.000,- Kč a v roce 2019 52.000,- Kč. Budeme se zabývat tím, proč ceny vzrostly za 3 roky
čtyřnásobně. Zda je to objemem odpadů, nebo zvýšenými cenami, nebo nadstandardními službami. Zastupitele jsme informovali o stavech účtů. V následujících týdnech nás čeká příprava
rozpočtu na příští rok, což bude trošku oříšek vzhledem k tomu,
kolik máme připraveno investičních akcí..
Za finanční výbor
S. Hochgesandtová
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Dostaly se mi do ruky staré fotky z Bezemína. Fotografie z té doby nejsou kvalitní, ale myslím, že stojí za zveřejnění. Děkuji paní
Vlastě Šindelářové, že fotografie zapůjčila a doufám, že potěší oko nejen ,, bezemíňáků“. Na fotografii s rybníkem je v pozadí
vidět zvonice. Škoda, že nevíme, kdo jsou tři osoby u rybníka. Možná někdo bude vědět a ozve se redakci.
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Dnes vynecháme zprávy z Cebivského šídla a podíváme se ještě dále do historie. Článek zaslal pan Kalista.

Německá škola v Cebivi
Tady, zdá se, existovala už koncem 18. století provizorní škola,
protože stará křestní matrika Kozolup zmiňuje polního trumpetistu Antona Herberzzetla, učitele v Cebivi, který se 7. února
1792 oženil s Annou Schott z Cebivi čp. 11. Vlastní školu dostala
ves teprve v roce 1873. Byla umístěna v hospodářské budově č. 6.
Tady také ještě vyučoval Andreas Schrott, který působil od roku
1891 33 let jako školní řídící v Cebivi a často měl vyučovat 70-80

dětí (jednou dokonce 92) v jedné místnosti. Teprve 1899/1900
byla postavena vlastní školní budova , avšak jen přízemní s jednou třídou. Tak musela být od roku 1920 - 1930 druhá třída vyučována v zámku. Od nástavby provedené v roce 1930 jsou obě
třídy zase spojeny.
Zaslal J. Kalista
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NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Tak nám skončilo léto a začíná podzim a s
ním i chladnější počasí. Na začátku bych informoval o několika výjezdech, které jsme
během letních měsíců absolvovali. Ať už
to bylo cvičení, výjezd k požáru skládky v
Černošíně, nebo když jsme odstraňovali v
Záchlumském lese padlý strom přes silnici, tak vždy naši členové
výjezdové jednotky k přistoupili k zásahům zodpovědně a své si
odvedli na maximum. Velmi těmto lidem děkuji. V srpnu proběhla v naší obci akce Cebivská náves, kde jsme velmi vypomohli při chystání samotné akce. Ve spolupráci s Dámským klubem
jsme zabezpečili občerstvení na této akci, a tak jste si určitě dali
něco dobrého na zub nebo i pivko či limču. Děkuji všem členům,
kteří se na této vydařené akci podíleli a hlavně Dámskému klubu za přizvání k zajištění občerstvení. Po dlouhé době se konal
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve spolupráci s
firmou Ekodepon. I tentokrát se na akci podílelo spoustu z nás
a vypomohli jsme kde jsme mohli. Chtěl bych podotknout, že
tentokrát jen samotná organizace stála za prd a celý ten den připomínal jeden velký chaos. Především byl nedostatek místa na
samotnou likvidaci všech odpadů způsobenou tím, že na jaře se
tato akce nekonala. Je tedy logické, že odpadů velmi přibylo a na
toto někdo zřejmě zapomněl, a proto vznikly problémy. Ale to
už je věc lidí zainteresovaných do dané problematiky. Probíhá
také rekonstrukce garáže v hasičárně a jejího okolí proto, abychom splnili podmínky dotace, z které budeme pořizovat hasičské auto. Proběhlo již druhé kolo výběrového řízení na zmíněný

Dámský klub Cebiv
Všichni jsme se těšili na velkou cebivskou akci , kterou bezesporu je ,, Cebivská náves“. Navazujeme na skvělou spolupráci
s našimi dobrovolnými hasiči a rozdělujeme si občerstvení. Hasiči obstarávají pití a my jídlo. Pro vaše žaludky jsme upekli několik
druhů buchet, s kterými nám pomohla opět p. Věra Procházková
a klobásy s haluškami mizely s takovou rychlostí, že jsme se až
divili. I když deštivé počasí nikomu radost nedělalo, návštěvnost
byla uspokojující. Určitě k tomu přispěl i otevřený zámek, který
je stále hezčí. Všichni, kteří ví, jak to zvenku i zevnitř vypadalo,
musí ocenit současný stav zámku a určitě si přejeme, aby zvelebování postupovalo minimálně ve stejném tempu, jako dosud.
Podařilo se nám ukončit projekt Velikonoční řehtání, o kterém jsme vás informovali v minulých zpravodajích a vydali jsme
brožurku s fotkami jak z velikonoc, tak oslav slunovratu. Vešlo
se nám tam i několik fotografií z Indiánského léta a pudinkové
války. Děti, které se aktivně podílely na projektu, dostaly zdarma
na památku tuto brožurku. Je to asi náš poslední počin tohoto
roku a uvidíme, co nám dovolí rok příští.
Za Dámský klub Monika Saková
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nový vůz pro naši jednotku, které bylo úspěšné a nyní dojde k
předložení výsledku řízení zastupitelům, kteří musí schválit vybraného dodavatele.
No a na závěr musím splnit jednu povinnost. Je mi ctí že máme v
jednotce členy, kteří vypomohli rodině Řezníčků při výkopových
pracích na přípojce odpadů (zadarmo), v rámci odkanalizování
části obce.
DĚKUJI VÁM, PÁNOVÉ
Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt

Garáž pro nové auto je připravena
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U občerstvení se obsluha měla co ohánět

NAPSALI NÁM…..
Přichází podzim….

Nabídka

Každé roční období má své kouzlo. Když končí zima, tak přichází jaro. Všechno kvete a voní a my se těšíme až bude teplo a doba
dovolených a prázdnin. Všude spousta lidí.
Prázdniny však strašně rychle utečou a přichází podzim.
Mám ho ráda, protože hraje všemi barvami a příroda ukazuje
své kouzlo. Na procházkách už člověk vychutnává poslední teplé
paprsky sluníčka a dobíjí baterky, aby mohl přetrpět zimu. I když
poslední dobou jsou zimy tak mírné, že už si svůj název ani nezaslouží.
Mé oblíbené místo je Šumava. Tam je podzim nejkrásnější. Náš
poslední výlet byl kouzelný. Žádná fotka nevystihne tu nádheru,
když na rudých brusinkách je poprašek sněhu, který se nedožije
odpoledních hodin. Pokaždé si říkám, že bych tu chtěla žít. Pak
mi ale dojde, že by to ztratilo kouzlo a tyto chvilky by pro mě
nebyly tak vzácné.
Krásně může být člověku vlastně všude, když je obklopen lidmi,
kteří které má rád.

Na jednom ze dvou zastupitelstev jsem nabídnul jednomu
z předsedů SVJ svou pomoc v případě revitalizace „bytovek“
a při přípravě výběrového řízení. Nejsem přesvědčen o tom, že
se tato informace dostala k ostatním členům SVJ. Dvanáct let
jsem aktivním činovníkem našeho SVJ v Plzni a za tu dobu se
udělalo spoustu práce na zlepšení našeho bydlení, navíc se podstatně zvýšila hodnota našich bytů. Nabízím své praktické znalosti a zkušenosti, jakoukoliv pomoc pro zlepšení a zkvalitnění
Vašeho bydlení. Pokud byste ve mně neměli důvěru, jsem ochoten zajistit pro Vás přítomnost odborného pracovníka z obytné
zóny Sylván, který je v tomto směru profesionál. Protože máte
možnost opravit a zvelebit své bydlení najednou (fasáda, vstupní
dveře, střecha), nebylo by potřeba navyšovat příspěvek do fondu
oprav. Ten se odvíjí od výše platby za metr čtvereční obytné plochy. Bohužel do dnešního dne mi nikdo z majitelů, ani předseda
jednoho SVJ tento údaj neposkytl, protože ho nevěděli.
Ing. Rostislav Jekielek

Marta Pivoňková
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Foto 1 a 2
- na rybníce v Cebivi se nám usadila vydra, rybáři asi nebudou
mít radost
Foto 3 a 4
- u KD měli zastávku majitelé historických motocyklů, i takoví
krasavci byli k vidění
Foto 5
- tak už nám jí zase zavřeli
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Životní jubilea
V říjnu 2020 oslaví narozeniny

Josef Kočandrle,
Vlasta Šindelářová,
Marie Horová,
Marie Häuserová,
Marie Poláková.

V listopadu 2020 oslaví narozeniny

Milan Brabec.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.

VOLBY
Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konaly senátní volby a volby do krajských zastupitelstev. V Cebivi byl jeden okrsek. V našem volebním
okrsku se krajských voleb se zúčastnilo 22,51 % a u nás dopadly takto:
Ano 2011 			
35,42 %		
Svoboda a př. demokracie (SPD) 14,58 %		
Česká pirátská strana 		
14,58 %		
KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI 8,33% 		
ODS s podp.TOP 09 a nez.star.
8,33% 		

Česká str.sociálně demokrat. STAN,Zelení,PRO PLZEŇ
Komunistická str.Čech a Moravy 				
DSSS - Čistý kraj 					
Trikolóra hnutí občanů 					

1. kolo senátních voleb v okrsku Cheb dopadly takto:
1. Miroslav Plevný			
7 840 hl.		
2. Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
4 927 hl.		
První dva kandidáti postupují do 2. kola
3. Mgr. Miroslav Nenutil
4. Markéta Monsportová
5. RSDr. Josef Švarcbek
6. JUDr. Josef Kvasnička

4 142 hl.		
3 960 hl.		
2 506 hl.		
2 090 hl.		

14,49 %		
13,85 %		
8,76 %		
7,31 %

4,17 %
4,17 %
2,08 %
2,08 %

27,43 %
17,24 %
7. Ing. Jiří Sedláček
8. Mgr. Svatava Štěrbová
9. Martin Lojda		

1 613 hl.		
1 379 hl.		
119 hl.		

5,64 %
4,82 %
0,41 %

Členky volební okrskové komise
zleva Milena Moulisová,
Zdena Szegecsová,
Ivana Kovářová,
Olga Korimová,
Marie Horenská
a Radka Zelenková.
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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 1. 9. 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.
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12. Vyhlášení záměru pachtu pozemků k zemědělskému využití
ke dni 17. 8. 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.
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USNESENÍ č. 6/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 9. září 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 5/2020.
2. Informaci o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dopravní automobil s přívěsem pro
hašení“ a vyhlášení nového výběrového řízení na tuto akci
ke dni 10. 09. 2020.
3. Informace ohledně možnosti využití pozemků v katastru obce
Cebiv pro rozvoj bydlení nad rámec rozvojových oblastí vymezených územním plánem obce.
4. Rozpočtové opatření č. 6/2020.
5. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání doplněný o bod č. 10 - Možnosti využití pozemků v katastru obce Cebiv pro rozvoj bydlení nad rámec
rozvojových možností vymezených územním plánem .
2. Ověřovatele zápisu.
3. Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce MVN na p. p.
č. 38, k.ú. Bezemín“ z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR, Podprogram 129 293 Podpora opatření na rybnících
a malých vodních nádrží ve vlastnictví obce.
4. Zavedení pečovatelské služby - dovoz obědů.
5. Smlouvu 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.
6. Výběr dodavatele společnost Zahradní a parková spol. s r.o.,
Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně na akci „Revitalizace zeleně v obci Cebiv - I. etapa“ v celkové výši 835 626,12 Kč.

7. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 31. 10. 2016
se společností AgroBor, s.r.o., Nádražní 644, 348 02 Bor.
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.
2. Starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností
Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17, 353 01
Mariánské Lázně na akci „Revitalizace zeleně v obci Cebiv
- I. etapa“.
3. Starostu obce podpisem dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě
uzavřené dne 31. 10. 2016 se společností AgroBor, s.r.o.,
Nádražní 644, 348 02 Bor.
4. Starostu obce a kontrolní výbor přípravou seznamu pozemků
v k.ú. Cebiv a Bezemín ve vlastnictví obce vhodných k prodeji
nebo pachtu do dalšího zasedání zastupitelstva.
5. Starostu obce aby zajistil průběžné odstraňování závad a nedostatků zjištěných při kontrole majetku obce a uvedených
ve zprávě kontrolního výboru ze září 2020. Dále ukládají starostovi obce, aby nejméně 1x za půl roku informoval zastupitele o průběhu odstraňování závad.

SLOVO REDAKTORKY
Tak a je to tady zase. Druhá vlna koronavirové krize. První
jsme zvládli dobře. Měli jsme respekt k neznámé nemoci. Lidé
víceméně respektovali pravidla, která vláda vyhlašovala, protože
se nám zdálo, že to má smysl. Jak se s ní popereme teď? Vychází jedno nařízení za druhým. Nevím, jaký pocit z toho máte vy,
ale mně se zdá, že těch opatření je už tolik, že se v tom všichni
ztrácíme a tak, s osobitým humorem nám Čechům vlastním,
přicházíme s vtipy a nápady, abychom tu KRIZI ve zdraví jak fyzickém, tak i psychickém přežili. Pousmějeme se, nebo možná si
zaťukáme na čelo nad nařízením, že na akci nesmí být víc než 10
stojících diváků, nebo že ve své oblíbené hospůdce můžeme být

jen do 22,00 hodin, že děti ve škole musí mít roušku
na chodbě a ve třídě ne. Nakonec ale všichni doufáme, že nás, nebo naše blízké a přátele TA nemoc
nezasáhne. Tak ať nikdo z nás neztratí ani humor a ani zdraví.
Za redakční radu Pavlína Jonášová
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PSALO SE V TACHOVSKÉM DENÍKU

Zbytky kachlových kamen

Strop v zámecké kapli

Zámecká pec na chleba

Cebivský zpravodaj vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku. ■ Ev. číslo: MK E 18021
Vydavatel: Obec Cebiv, Cebiv 64, 349 51 Cebiv, IČO: 259748, www.cebiv.cz
E-mail: zpravodaj@cebiv.cz ■ Tel.: 374 625 318 ■ Fax: 374 625 318
Vychází jako dvouměsíčník ■ Počet výtisků je 140 ks ■ Uzávěrka příštího čísla je 30. 11. 2020 ■ Příští číslo vychází 14. 12. 2020
Hlavní redaktor: Pavlína Jonášová ■ Redaktoři: Dušan Hochgesandt, Ema Modrzewska, Marta Pivoňková, Monika Saková
Autor neoznačených fotografií: Archiv Obce Cebiv
Grafické zpracování: Grafika Jana Mašková tel.: 720 482 092 ■ Tisk: Marienprint s. r. o. - tiskárna Planá, tel.: 777 860 151

