Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 8/2012

Číslo: 8/2012
srpen 2012
Obecní úřad Libějovice
Libějovice 26
387 72 Libějovice

Úřední hodiny pro veřejnost:
Obecní úřad
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pošta:

8 - 11
-------8 - 11
-------8 - 11

Obecní úřad:
Starosta:
Knihovna:
Veřejný internet:

12 - 17
-------12 - 17
---------------

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 - 10,30
8 - 10,30
-----------8 - 10,30
8 - 10,30

Tel. 383 382 064
Tel. 606 692 079
Pátek 16 - 17 hodin
V úředních hodinách obecního úřadu a knihovny

--------------------------13 - 15,30
---------------------------

web: www.libejovice.cz
email: libejovice@tiscali.cz

Termíny svozu komunálního odpadu
4. 9. 2012

18. 9. 2012

2. 10. 2012

16. 10. 2012

30. 10. 2012

13. 11. 2012

27. 11. 2012

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany na novou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Libějovice. Jedná se o
změnu vyhlášky spočívající v doplnění určení místa stanovišť pro odpadové
nádoby při vývozu komunálního odpadu.
Stále stanoviště popelnice je zpravidla na pozemku vlastníka. Pokud není možnost umístění
sběrných nádob na pozemku vlastníka, určí stanoviště pracovník Obce Libějovice po dohodě s oprávněnou
osobou.
Přechodné stanoviště je určeno pro umístění sběrných nádob ve svozový den. Je většinou
dohodnuto mezi oprávněnou osobou a vlastníkem a je vzdálené maximálně 3 m od kraje přístupové
komunikace, ze které se svoz odpadů provádí.
V případě, že fyzická osoba produkující směsný odpad nebude sběrné nádoby ukládat na místa
určená jako přechodná stanoviště (dle výše uvedeného pravidla) může o umístění rozhodnout pracovník
obce Libějovice.
Nebude-li popelnice na uvedeném stanovišti v den svozu, nebude dle sdělení svozové firmy
vyvážena.
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Zprávy z radnice
určeného k zastavění na pozemky p.č. 1094, 1097, 1089
k.ú. Černěves a zahrnutí do testové části zpracovávaného
ÚP možnost výstavby vodního díla – rybníků na
pozemcích p.č. 1214, 1089/1 k.ú. Černěves , p.č.
1127,1126 k.ú. Libějovice
a p.č. 1236,1237,1176,1175,1173,1177 k.ú. Nestanice
zpracovateli územního plánu ing. Gottfriedovi
k posouzení. Zároveň tímto pověřuje starostu jednáním o
změnách se zpracovatelem úz. plánu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2012/6 bylo schváleno.

Výpis ze zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 8/2012 ze dne 10. 8. 2012
1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona
o obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Centko Pavel,
Svatošová Blanka
zapisovatelem: Svatá Zuzana
2)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 20. 7. 2012 a to:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1
zákona o obcích)
2)
Schválení programu
3)
Kontrola zápisu č. 7/2012 ze zasedání
zastupitelstva ze dne 20. 7. 2012
4)
Oznámení obecního úřadu Libějovice
5)
Rozpočtové opatření č. 7
6)
Žádost o zapracování do územního plánu
7)
Výběrové řízení – cesta Libějovice
8)
Náklady ČEVaK a.s. 1-6/2012
9)
Rozšíření programu:
a) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
b) Informace o probíhajícím výběrovém
řízení
c) Prodloužení VPP od 1. 10. do 30. 11.
2012
d) Krádež dřeva
e) Diakonie Broumov – poděkování
f) Poděkování hasičům
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2012/2 bylo schváleno.

7) Výběrové řízení – cesta Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na akci
„přístupová komunikace pro novou výstavbu k RD
Libějovice“. Dle podkladů výběrové komise byla vybrána
Lesostavby Třeboň, a.s. Novohradská 226, 37925
Třeboň, IČ 47239328 s nejnižší nabídkovou cenou včetně
DPH a to: 2 238 211,- Kč, termín výstavby 8/2012 – 15.
10. 2012. Akce bude hrazena z rozpočtu obce Libějovice.
Zároveň tímto zastupitelstvo pověřuje starostu
zapracováním výdajů do rozpočtu obce, podpisem
smlouvy o dílo a jednáním s vybranou firmou o zahájení
prací. Dále pověřuje starostu informováním o
probíhajících pracích majitele okolních nemovitostí, které
budou stavbou dotčeny.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2012/7 bylo schváleno.
8) Náklady ČEVaK a.s. 1-6/2012
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce vyčíslení
nákladů nájemce vodovodu firmy ČEVaK za období 16/2012. Zastupitelstvo bere na vědomí

3)

Kontrola zápisu č. 7/2012 ze zasedání
zastupitelstva ze dne 20. 7. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení
č. 7/2012 ze dne 20. 7. 2012 z předchozího jednání
zastupitelstva obce – bez závad.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2012/3 bylo schváleno.

9) Rozšíření programu:
a) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2008 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce
Libějovice. Jedná se o změnu vyhlášky spočívající v
doplnění určení místa stanovišť pro odpadové nádoby při
vývozu komunálního odpadu. Vyhláška je přílohou č. 3
zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2012/9a bylo schváleno.

4) Oznámení obecního úřadu Libějovice
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce oznámení
Obecního úřadu Chelčice o změně č. 1 územního plánu
Chelčice – návrh – společné jednání, které se koná dne
22. 8. 2012 od 10 hodin na Obecním úřadě Chelčice.
Zastupitelstvo bere na vědomí
5) Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2012. Opatření je přílohou č. 2 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2012/5 bylo schváleno.

b) Informace o probíhajícím výběrovém řízení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení lhůty výběrové
řízení na technického pracovníka obce Libějovice, do té
doby, dokud nebude vybrán vhodný zájemce.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2012/9b bylo schváleno.

6) Žádost o zapracování do územního plánu
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost p.
Josefa Jůna – DŘEVO TRANS o projednání,
Zastupitelstvo obce schvaluje předání požadavku p.
Josefa Jůna – DŘEVO TRANS o projednání, schválení a
zapracování požadavků vyplývajících z podnikatelského
záměru zemědělského hospodaření a to: rozšíření území

c) Prodloužení VPP od 1. 10. do 30. 11. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení pracovní
smlouvy Ivany Staňkové – koordinátor veřejné služby na
dobu od 1. 10. 2012 do 30. 11. 2012 (případně, pokud
systém příspěvku Úřadu práce nebude umožňovat –
změnit profesi z koordinátora veřejné služby na
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pracovníka veřejně prospěšných prací) a zaslat žádost o
příspěvek na úhradu mzdových nákladů Úřadu práce
Strakonice. Tímto pověřuje starostu obce.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2012/9c bylo schváleno.

č. 8/2012

e) Diakonie Broumov
Starosta obce předložil zastupitelstvu poděkování
Diakonie Broumov za obětavou pomoc občanů našich
místních částí za podporu činnosti Diakonie Broumov a
za pomoc zajištění dostatku humanitárního materiálu pro
lidi v tíživých životních situacích. Zároveň byla zaslána
výroční zpráva za rok 2011. Zastupitelstvo bere na
vědomí

d) Krádež dřeva
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o podání
oznámení k prošetření Polici České republiky ve věci
spáchání trestného činu nebo přestupku a to odcizení 3 ks
borovice v majetku obce Libějovice na pozemcích p.č.
1027 a 1030 v k.ú. Černěves. Předpokládaná výše škody
činí 4000,- Kč. Zároveň starosta obce informoval, že v
současné době jsou největší problémy s krádežemi v k.ú.
Černěves. Zastupitelstvo bere na vědomí

f) Poděkování hasiči
Starosta obce informoval zastupitelstvo o větrné smršti. V
sobotu 4. 8. 2012 kolem 16:30 hodin zasáhla území obce
Libějovice větrná smršť doprovázená kroupami. Po této
větrné smršti nebyly zjištěny žádné škody na obecních
budovách. Došlo však k velkým polomům, jež pomáhali
likvidovat členové jednotek sboru dobrovolných hasičů a
také členové dobrovolných hasičů všech místních částí
obce. Za tuto spolupráci obec Libějovice všem
zúčastněným děkuje. Zastupitelstvo bere na vědomí

Diakonie Broumov
Diakonie Broumov děkuje za obětavou pomoc občanů našich místních částí za
podporu činnosti Diakonie Broumov a za pomoc zajištění dostatku
humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích.
Další sbírka proběhne v sobotu 17. 11. 2012 od 17.00 do 18.00 hod.
Klubovna Libějovice, Hasičárna Černěves, VÚZ Nestanice

Obecní knihovna
Prosíme všechny, kteří navštěvují obecní knihovnu, aby nám pomohli s výběrem
nových knih a časopisů. Pokud Vás nějaké tituly napadají, či je v naší knihovně
postrádáte, sdělte nám jejich názvy a my se budeme snažit, aby se v co nejkratší době v naší
knihovně objevili.

Pouťová zábava
Pohostinství u Kiewegů Vás srdečně zve na pouťovou zábavu dne
8. 9. 2012 od 20:00 hod.
K tanci a poslechu bude hrát ŠVAGROVANKA.
Vstupné 80,- Kč

Pouť Lomec
9.9.

NE

10.00

Hlavní poutní

Mons. Jiří Paďour OFMCap. Č Budějovice

15.00

Mládežnická

P. Mgr. Roman Dvořák, Č. Budějovice
P. Mgr. Josef Sláčík, Prachatice
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Úřad práce České republiky – generální ředitelství
Generální ředitelství Úřadu práce ČR, Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2;950 191 111
TISKOVÁ ZPRÁVA – POVINNOST DODAT PROHLÁŠENÍ O BYDLIŠTI – DÁVKY SSP
PRAHA 27. srpna 2012 – Úřad práce České republiky upozorňuje na povinnost klientů pobírajících
dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek) dodat do 31. října na příslušné kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR prohlášení, o tom, že rodič a dítě mají bydliště na území ČR. Tato
povinnost vyplývá ze zákona 366/2011 Sb., pakliže toto prohlášení nedodali již při předchozí
komunikaci s Úřadem práce ČR., musí tak učinit do 31. října. Pakliže tak neučiní, bude jim
pozastavena výplata dávky (příspěvku) v listopadu a budou písemně vyzváni, aby v prohlášení o
rozhodných příjmech toto doplnili.
Vyplněné prohlášení může být doručeno osobně (na podatelnu), případně doporučeným dopisem či
jiným zákonným způsobem. Formulář je k dispozici na webové stránce Úřadu práce ČR www.uradprace.cz, případně na kontaktních pracovištích ÚP.
Podmínka zachování bydliště v ČR je samozřejmě zachována i při krátkodobém pobytu v zahraničí –
např. dětský lékař je v ČR, byt v ČR, je zachován pracovní poměr apod. – (podmínky stanoví zákon
č.111/2006 Sb. § 5 odst. 6)
UPOZORNĚNÍ – TATO POVINNOST SE TÝKÁ POUZE OSOB, KTERÉ POBÍRAJÍ POUZE
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK, NEBO PĚSTOUNSKÉ DÁVKY A ŽÁDNÉ JINÉ DÁVKY. V
OSTATNÍCH PŘÍPADECH BUDE ZJIŠŤOVÁNÍ BYDLIŠTĚ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ
KOMUNIKACE S ÚŘADEM PRÁCE ČR.

Sokol Libějovice – Rozpis fotbalových zápasů pro podzim 2012
1. 9.
8. 9.
15. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
20. 10.
28. 10.

Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

Čestice – Libějovice
Libějovice – Hoslovice
Balvani – Libějovice
Libějovice – Drahonice
Libějovice - Štěkeň
Sousedovice – Libějovice
Libějovice – Kladruby
Pracejovice – Libějovice
Libějovice - Vodňany

17:00
16:00
16:30
16:00
16:00
16:00
16:00
12:30
16:00

Slavnosti plodů 2012
27. října se v Truskovicích uskuteční slavnosti plodů 2012. V případě zájmu o stánkový
prodej můžete kontaktovat obecní úřad Truskovice. Při včasné rezervaci, má domácí pěstitel
možnost bezplatného zapůjčení stánku.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci září oslaví v našich obcích svá významná životní jubilea:
Kiewegová Marie 55 let
Chrt Jan 50 let
Soukup Karel 80 let
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost
Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec vydává Obecní úřad Libějovice pod e.č. MK ČR E 20707.
Veškeré své připomínky a náměty přijímáme vždy do 25. v měsíci.

Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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