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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první vydání Cebivského zpravodaje
v roce 2017. Letošní zima začíná být, zdá se, opravdovou zimou se
sněhem a mrazem a tak bych si hlavně kvůli našim dětem přál, aby
to tak ještě nějaký čas vydrželo. A pak se můžeme těšit na příchod jara.
Pojďme se ještě krátce poohlédnout za posledním měsícem roku 2016.
5. prosince proběhla mikulášská nadílka a věříme, že z ní děti, i přes strach
z čertů, měly radost a 10. prosince jsme pro děti připravili dětskou diskotéku.
I tato akce se setkala s velkou odezvou. Poslední den v roce se uskutečnila tentokráte už jen pro dospělé silvestrovská diskotéka, kterou uspořádal hostinský
p. Hochgesandt ve spolupráci s obecním úřadem. Kdo přišel, dobře se pobavil.
A co nás čeká v úvodu nového roku? V sobotu 4. února proběhne výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Cebiv. Dále nás v březnu čekají další tradiční akce. První z nich bude masopustní průvod dne 4. března v obci Cebiv a
Bezemín, průvod vyjde od obecního úřadu v 11:00 hodin. Od 18:00 hodin naváže taneční zábava spojená s tradičními vepřovými hody. K tanci a poslechu zahraje trio Proměny band. A hned následující sobotu 11. března se mohou děti
těšit na maškarní diskotéku od 14:00 hodin.
V letošním roce připravujeme vybodování nového bezdrátového obecního rozhlasu. Pro tuto akci byla vybrána firmy Empemont s.r.o., Valašské Meziříčí, za
cenu 216 tisíc Kč s DPH. Bylo požádáno o dotaci z programu PSOV PK 2017.
V roce 2017 a 2018 proběhne v obcích Cebiv a Bezemín rekonstrukce rozvodných sítí ČEZ Distribuce a.s. a souběžně s tím bude vybudováno i nové veřejné
osvětlení.
Všem čtenářům Cebivského zpravodaje přeji úspěšný rok 2017.
S pozdravem,
Zdeněk Kovář
starosta obce

I. Usnesení ze zasedání obce
Usnesení č. 11/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 21. prosince 2016
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cebivi.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 10/2016.
2) Pěstební projekt na rok 2017.
3) Rozpočtové opatření č. 10/2016.
4) Rozpočtové opatřeni č. 11/2016
5) Práci výborů a komisí.
6) Různé a diskusi.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Rozpočet obce Cebiv na rok 2017 jako vyrovnaný.
4) Dohody o poskytování služeb se SVBJ Cebiv a Agar, s. r. o. na rok 2017.
5) Návrh na vyřazení majetku v celkové výši 141 200,85 Kč.
6) Koncept kroniky za rok 2015.
7) Odměny pro členy výborů a komisí Zastupitelstva obce Cebiv s platností od 1. 1. 2017.
8) Příkazní smlouvu s Arboles, s. r. o.na rok 2017.
C. Zastupitelé neschválili:

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu a místostarostu obce podpisem dohod o poskytování služeb SVBJ Cebiv a Agar, s. r. o.
2) Starostu obce podpisem příkazní smlouvy s Arboles s. r. o.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv bude svoláno dne 18. 1. 2017 od 17:00 hodin.

Usnesení č. 1/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 18. ledna 2017
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cebivi.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
7)
8)
9)
10)

Kontrolu usnesení č. 11/2016.
Rozpočtové opatření č. 12/2016.
Práci výborů a komisí.
Různé a diskusi.

B. Zastupitelé schválili:
9)
10)
11)
12)

Program jednání.
Ověřovatele zápisu.
Povolení k hostování s pouťovými atrakcemi na Petropavlovskou pouť v roce 2017.
Uzavření soudního smíru se Státním statkem Jeneč ve věci určení vlastnictví p.p.č. 671/2 v k.ú.
Bezemín.
13) Nákup radlice na sníh v hodnotě do 25.000,- Kč.
14) Rozpočtový výhled na období 2017 – 2020.
15) Organizační řád obce Cebiv.
16) Darovací smlouvu pro zapsaný spolek Aragonit.
17) Žádost o dotaci z programu PSOV PK 2017.
18) Cenovou nabídku firmy EMPEMONT s.r.o. na bezdrátový rozhlas.
19) Žádost o dotaci z programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2017.
20) Záměr prodeje p.p.č. 23/3 v k.ú. Cebiv.
21) Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcí Záchlumí.
22) Podání žádosti o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí v elekronické podobě v roce 2017.
23) Kulturní akce na rok 2017.
24) Smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Nenutilovou na rok 2017.
25) Inventarizační zápis inventarizační komise o provedení řádné inventarizace majetku za rok 2016.
26) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-006240/VB1 „Cebiv, PS, Bezemín obec, kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s..
27) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-0006323/VB/1, Cebiv, PS, Cebiv obec, kNN“ s ČEZ Distribuce, a. s.
C. Zastupitelé neschválili:
1) Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
D. Zastupitelé pověřili:
3) Starostu a místostarostu obce přepracováním návrhu směrnice č. 1/2017 – Zásady zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
4) Místostarostu obce vypracováním smlouvy o dodávce tepelné energie pro kotelnu bytových
jednotek.
5) Starostu obce podpisem smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
s obcí Záchlumí.
6) Starostu obce podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-006240/VB1 „Cebiv, PS, Bezemín obec, kNN“ s
ČEZ Distribuce, a.s.
7) Starostu obce podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0006323/VB/1, Cebiv, PS, Cebiv obec, kNN“s
ČEZ Distribuce, a.s.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv se bude konat dne 15. 2. 2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Cebivi.

II. Úvodník

Po Novém roce máme první měsíc pryč a nechal nám spoustu sněhu, což
můžete vidět na fotografiích. Taková nadílka se už ani nedala očekávat,
sjízdnost komunikací byla chvílemi nemožná a kus práce jsme si odvedli
všichni na prohrabování vlastních cestiček na dvorku nebo před domem.
S odklízením sněhu jsem v Bezemíně pomohl u obecní vývěsky nebo kontejnerů na tříděný odpad. Odklízení sněhu technikou není vůbec jednoduchá záležitost, pokud chcete mít odhrnutou co nejširší plochu, jedna dvě se
může stát, že zapadnete do neviditelné škarpy. Nadcházející jaro se přihlásilo u nového bezemínského farmáře p. Změškala, když se v nedělní ráno 5.
února bez potíží narodilo jehně jedné z jeho dvou ovcí. Druhou bahnění
teprve čeká. Aktuální fotografie najdete na deskách zpravodaje.
Každého asi zajímá stav našeho druhého místostarosty, moc nás jeho vážná situace mrzí a přejeme si jeho brzký návrat, naštěstí se jeho kondice
stále zlepšuje. Ve zpravodaji a na webových stránkách je uveden Plán kulturních akcí na rok 2017, který sestavil hlavně Evžen Ředina.
Jan Dlouhý

III. Malý přehled kultury a ohlédnutí za kulturou
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ 2017
MASOPUST

4.3.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ

11.3.

STAVĚNÍ MÁJE

30.4.

DEN MATEK

7.5.

PETROPAVLOVSKÁ POUŤ

24.6.

DEN DĚTÍ

4.6.

KONEC PRÁZDNIN

27.8.

SETKÁNÍ SENIORŮ

17.9.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 25.11.
POCHŮZKA MIKULÁŠE

5.12.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

9.12

SILVESTR

31.12.
Evžen Ředina

IV. Pozvánky a jubilea

V těchto dvou měsících oslaví svá životní jubilea
Danuše Rakovcová
Jiřina Klinerová
Zdeňka Řezníčková
Evženie Cabálková
Josef Hromka
Ludmila Šůchová
Anna Linková
Bohumil Šůcha
Anna Michalíková
Jaroslav Víšek

Oslavencům blahopřejeme
a přejeme jim mnoho radosti a štěstí do dalších let.
REDAKCE PŘIPOMÍNÁ, ŽE POUKAZ V HODNOTĚ 500 KČ, KTERÝ DOSTANETE OD ZASTUPITELE OBECNÍHO ÚŘADU, MŮŽETE PROMĚNIT ZA ÚČTENKU V TÉTO HODNOTĚ
V KANCELÁŘI OÚ CEBIV.

V. Zprávy z Dámského klubu
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Křížovka, kterou máme na letáku ,, S kytičkou za vámi"
- Řešení je na straně 11

Dámský klub
Naposledy jsem vás informovala o činnosti našeho klubu ve zpravodaji číslo 2, tedy o velikonocích. Uběhlo spoustu času a za toto období jsme udělali kus práce. Červenec a srpen byl pro nás ve znamení parního léta. Tradiční akce navštěvovaná spíše přespolními, než místními, byla pro nás trochu hektická, protože jsme po skončení jeli do Svojšína s přehlídkou historických kostýmů na akci ,,Zahradní slavnosti“. Překvapilo nás krásné prostředí upravených zámeckých zahrad a vůbec celého okolí zámku, který je
ve vlastnictví obce Svojšín. Naše přehlídka byla oceněna i v článku v Tachovském deníku a jen doplnila výborně zorganizovanou akci s velkou návštěvností. Se stejnou přehlídkou jsme vystoupili i v Cebivi na návsi před
představením divadelního spolku Žebřiňák. Děvčatům jsem vystoupení pokazila zazmatkováním při průvodním slově. Poněkud nepříjemné bylo pro
modelky slyšet opilecké, nevkusné narážky, ale vše zvládli dobře a profesionálně. Bohužel to, že se někdo musí posilnit alkoholem a kazí ostatním
zážitek, není vidět ojediněle. Další přehlídka historických kostýmů nás čekala na návsi v Úterý v rámci Úterského jarmarku. Spolupracovali jsme se
stříbrskými ostrostřelci, kteří nám udělali špalír, jímž jsme procházeli na
náves.
Pak už nás čekaly Slavnosti jablek. Tradiční akce na vrchu Krasíkov je pro
nás pracovní. S tvořivými dílnami, kdy jsme znovu malovali na trika, sádru,
keramiku, nám pomáhala Clara Boušková, Saša Modrzewska a Lucka Jebavá, za což jim moc děkujeme. Doufáme, že ony jsou ty, které budou pokračovat v naší činnosti. Naše záda už nevydrží být ohnutá od rána do večera
a holky jsou moc šikovné a plně nás nahradily ve všech činnostech. Zatím
poslední akcí je účast na rozsvěcení vánočního stromu, kde jsme měli stánek s věnci a různými vánočními ozdobami. Jsme rády, že jste si u nás nakoupili a tím nás podpořili v činnosti. Velmi nás potěšil váš zájem o naše
výrobky.

Do konce roku probíhal projekt ,,S kytičkou za vámi“, kdy jsme postupně
navštěvovali seniory a zvali je k nám, aby s námi tvořili. Projekt je součástí
grantového programu Haranti a byl podpořen 100%ní dotací. Každý senior,
který s námi něco vytvoří, dostal kytičku. Z fotografií získaných v rámci projektu jsme vytvořili kalendář, jenž obdržel každý ze seniorů, který se projektu zúčastnil. Projekt bude pokračovat i nadále, takže určitě oslovíme i
další seniory, se kterými jsme se nestačili setkat.
Další dotaci jsme dostali od krajského úřadu v Plzni na vybavení klubovny. Žádali jsme o dotaci na hrnčířský kruh a skříň na výtvarné potřeby.
Schválená dotace pokryje pouze jednu věc. Po konzultaci s odborníky jsme
se rozhodli hrnčířský kruh nepořizovat, protože by neměl využití. A tak byla
pořízena skříň na výtvarné potřeby v hodnotě 27 000,- Kč. Ta nám umožní
mít naše pomůcky srovnané a roztříděné. Tady bych také chtěla poděkovat
Frantovi Michalíkovi, Romanovi a Lukášovi Hrabáků, Davidovi Kasičovi, kte-

ří ochotně pomohli při stěhování této skříně do prvního patra, tedy do naší
klubovny.

Myslím, že výčet
akcí, které sahají i
za hranice regionu
je bohatý, a to, že
jsme zvány opakovaně je pro nás
známkou toho, že
jsou pořadatelé s
naší prací spokojeni. Doufáme, že
se kladného hodnocení dočkáme i
v naší vesnici.

Těšíme se na další
setkávání ať už v
klubu, nebo při
kulturních akcích.
Za Dámský klub
Jonášová Pavlína
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VI. Kalkulace vodného a stočného
Kalkulace dvousložkového vodného a stočného od 1. 1. 2017

Pohyblivá složka vodného:32,44 Kč/m3 (bez DPH); tj.

37,31 Kč/m3 včetně 15% DPH

Pohyblivá složka stočného:25,10 Kč/m3 (bez DPH); tj.

28,87 Kč/m3 včetně 15% DPH

57,54 Kč/m3 (bez DPH); tj.

66,18 Kč/m3 včetně 15% DPH

Celkem:

Pevná složka vodného (podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru):
průtok (m3/h) vodné
1,5
2,5

882,1 499,-

stočné
840,1 438,-

celkem
1 722,- Kč (bez DPH); tj. celkem 1 980,30 Kč včetně 15% DPH
2 937,- Kč (bez DPH); tj. celkem 3 377,55 Kč včetně 15% DPH

Příklad výpočtu ceny:
Domácnost v rodinném domku (vodoměr s průtokem 1,5 m3/h), odběr 160 m3/rok, vodné i stočné:
pevná složka:
1 722,00 Kč (bez DPH); tj.
1 980,30 Kč včetně 15% DPH
pohyblivá složka: 57,54 x 160 =
celkem:

9 206,40 Kč (bez DPH); tj.

10 587,36 Kč včetně 15% DPH

10 928,40 Kč (bez DPH); tj.

12 567,66 Kč včetně 15% DPH

PRO SROVNÁNÍ
Kalkulace dvousložkového vodného a stočného od 1. 1. 2016

Pohyblivá složka vodného:31,90 Kč/m3 (bez DPH); tj.

36,69 Kč/m3 včetně 15% DPH

Pohyblivá složka stočného:24,68 Kč/m3 (bez DPH); tj.

28,38 Kč/m3 včetně 15% DPH

56,58 Kč/m3 (bez DPH); tj.

65,07 Kč/m3 včetně 15% DPH

Celkem:

Pevná složka vodného (podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru):
průtok (m3/h) vodné
1,5
2,5

882,1 499,-

stočné
840,1 438,-

celkem
1 722,- Kč (bez DPH); tj. celkem 1 980,30 Kč včetně 15% DPH
2 937,- Kč (bez DPH); tj. celkem 3 377,55 Kč včetně 15% DPH

Příklad výpočtu ceny:
Domácnost v rodinném domku (vodoměr s průtokem 1,5 m3/h), odběr 160 m3/rok, vodné i stočné:
pevná složka:
1 722,00 Kč (bez DPH); tj.
1 980,30 Kč včetně 15% DPH
pohyblivá složka: 56,58 x 160 =
celkem:

9 052,80 Kč (bez DPH); tj.

10 410,72 Kč včetně 15% DPH

10 774,80 Kč (bez DPH); tj.

12 391,02 Kč včetně 15% DPH

Další informace nejen k cenám vodného a stočného najdete na www.vodakva.cz

Jan Soulek, starosta města Bezdružice

VII. Provozní doba knihovny

Provozní doba místní
knihovny je každá
středa od 17:30 do
18:30 hod.

VIII. Jízdní řády

Od 11. 12. 2016 platí nový jízdní řád
Českých drah
Od 11. prosince 2016 platí nové jízdní řády veřejné dopravy. Na
trati Bezdružice – Pňovany – Plzeň zůstává zachován stejný počet vlaků
jako v minulém roce a nemění se ani jejich časy odjezdu. Pouze první ranní
vlak 27311 odjíždí z Bezdružic o 12 minut později (ve 4.13). Stejné
zůstávají i odjezdy vlaků z Plzně do Bezdružic. Do Bezdružic vlaky od
Plzně přijíždí o 1 minutu později.
V novém jízdním řádu zůstalo opět zimní omezení jízdy odpoledních
vlaků 27319 (z Bezdružic ve 14.13 hod) a 27318 (příjezd do Bezdružic
v 15.47 hod). Tyto vlaky jezdí stále jen v pracovních dnech. V letní
sezoně od 27. března do 6. října pojedou denně.
Vlaky jezdí i nadále z Bezdružic přímo do Plzně hlavního nádraží a zpět
bez přestupu v Pňovanech. Pouze první ranní vlak 27311 končí
v Pňovanech, kde je nutné přestoupit na vlak do Plzně. Při cestování
směrem na Stříbro a Mariánské Lázně se přestupuje v Pňovanech –
zastávka.
Cestující důchodce čeká nejpozději do konce června pořízení nových
průkazů na přiznání slevy pro důchodce. Na současné modré papírové
průkazy a na občanské průkazy lze vlakem cestovat již jen do 30. června
2017.
Bízek Jiří

IX. Pozvánka na kulturní akce v okolí

Program kina SLAVIA - STŘÍBRO s rezervací vstupenek na
http://www.mks-stribro.cz/program-kina
čt, 9.2.2017 19:00

JACKIE

rezervace

so, 11.2.2017 19:00

MÍSTO U MOŘE

rezervace

ne, 12.2.2017 19:00

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

rezervace

čt, 16.2.2017 19:00

T2 TRAINSPOTTING

rezervace

ne, 19.2.2017 10:00

LEGO BATMAN FILM

rezervace

Omlouváme se za zpoždění výtisku Cebivského zpravodaje, bylo z důvodu
technické závady na tiskovém zařízení. Děkujeme za pochopení.

Pan Zmeškal si práci s ovcemi chválí a rád je pozoruje, navíc krásně využil zahradu

Čerstvě narozené jehně, první přírůstek do chovu pana Zmeškala z Bezemína

Závěrečné defilé na návsi v Úterý

Konec přehlídky na zámku ve Svojšíně

