Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 12/2012

Číslo: 12/2012
prosinec 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

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

Obecní úřad:
Starosta:
Knihovna:
Veřejný internet:

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

Obecní úřad ve dnech 27. a 28. 12 2012 bude uzavřen.

Termíny svozu komunálního odpadu
25. 12. 2012

8. 1. 2013

22. 1. 2013

5. 2. 2013

19. 2. 2013

5. 3. 2012

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Opět se přiblížil konec roku a my se loučíme s rokem 2012, který byl pro
naši obec plný změn. Revitalizací zeleně se upravily návsi a vysázela se nová zeleň,
vybudoval se chodník v Libějovicích a již dlouho očekávaná komunikace k rodinným
domům v Libějovicích. Touto cestou děkuji všem těm, kteří nám při těchto akcích pomáhali. Poděkování
patří i všem, kteří si v tomto předvánočním čase plném shonu, našli chvíli a pomohli ozdobit vánoční
stromy v obcích. A doufám, že i kulturní život v naší obci doznal změn k lepšímu zprovozněním
volnočasového centra.
Následující rok 2013 bude pro nás opět rokem změn a budování. Již nyní jsou naplánovány
akce jako doplnění vodovodu a kanalizace v části Libějovic, vybudování chodníku v Černěvsi a
autobusové zastávky v Libějovicích. Tou hlavní událostí roku 2013 ale budou „Slavnosti plodů“, které se
budou konat v říjnu v Libějovicích. S touto akcí je spojen jarmark a výstava. Pevně věřím, že se občané
našich obcí zapojí do soutěže ovocná dobrota roku, jablko roku či ovocný destilát roku a především
vypomůžou s organizací celé akce.
Všem spoluobčanům přeji do nového roku, pevné zdraví, štěstí, lásku a hodně optimismu.
Jan Chrt – starosta obce
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Zprávy z radnice
Usnesení č. 12/2012/4 bylo schváleno.

Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Libějovice č. 12/2012 ze dne 10. 12. 2012

5) Rozpočtové opatření č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012.
Opatření je přílohou č. 3 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2012/5 bylo schváleno.

1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Hojek Josef, Pavel
Centko
Zapisovatelem: Svatá Zuzana

6)

Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu SMOOS na
rok 2013
Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočet Svazku měst a
obcí okresu Strakonice na rok 2013 a rozpočtový výhled na
rok 2013 – 2017. Zároveň informoval zastupitelstvo o konání
valné hromady SMOOS v pondělí 17. 12. 2012. Zastupitelstvo
bere na vědomí

2)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 9. 11. 2012 a to:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona
o obcích)
2)
Schválení programu
3)
Kontrola zápisu č. 11/2012 ze zasedání
zastupitelstva ze dne 9. 11. 2012
4)
Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 – poplatek za
odvoz odpadu
5)
Rozpočtové opatření č. 11
6)
Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu SMOOS
na rok 2013
7)
Kolaudace stavby – chodník Libějovice, nová cesta
k RD Libějovice
8)
Informace k neinvestičním výdajům za žáky
9)
Informace o připravovaném Registru smluv
10)
Neinvestiční výdaje – MŠ Vodňany 9-12/2012
11)
Návrh ceny vodného a stočného 2013
12)
Zákaz vstupu do lesů
13)
Rozšíření programu:
a) Pravidla pronájmu volnočasového centra,
provozní řád
b) Žádost o krátkodobý pronájem
c) Oznámení o návrhu změny č. 8 územního
plánu Vodňany
d) Výběrové řízení na revitalizaci zeleně
e) Žádost o poskytnutí příspěvku
f) Mimořádné jednání zastupitelstva obce
g) Územně plánovací dokumentace obce
h) Žádost o převod pozemků
i) Společný projekt Chelčicko-Lhenického
mikroregionu
j) Místní program obnovy venkova na
období 2013-2017
k) Žádosti POV
l) Novoroční setkání občanů na Lomci
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2012/2 bylo schváleno.

7)

Kolaudace stavby – chodník Libějovice, nová cesta
k RD Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě kolaudačního
souhlasu a rozhodnutí zařadit stavbu „Dlážděný chodník
v Libějovicích“ do majetku ve výši celkových nákladů
278 039,60 Kč a
„ Přístupovou komunikaci pro novou výstavbu rodinných
domů“ do majetku ve výši celkových nákladů 2 616 124,60
Kč.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2012/7 bylo schváleno.
8) Informace k neinvestičním výdajům za žáky
Starosta obce informoval zastupitele obce o novele školského
zákona týkající se změn v úhradách neinvestičních výdajů
s účinností od 1. 1. 2013 v souvislosti s novelou zákona č.
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům. Zastupitelstvo bere na
vědomí
9) Informace o připravovaném Registru smluv
Starosta obce informoval o zaslaném dopisu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky týkajícího se návrhu
zákona o Registru smluv. Jedná se o návrhu na zveřejňování
smluv, objednávek a faktur elektronickým způsobem dle
stanovené hladiny významnosti vládou ČR. Zastupitelstvo
bere na vědomí
10) Neinvestiční výdaje – MŠ Vodňany 9-12/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu neinvestičních nákladů
za žáky předškolních dětí v mateřských školách Města
Vodňany za období 9-12/2012 ve výši 3704,- Kč. Zároveň
pověřuje starostu zapracováním do rozpočtu obce.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2012/10 bylo schváleno.

3)

Kontrola zápisu č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 9. 11. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
11/2012 ze dne 9. 11. 2012 z předchozího jednání
zastupitelstva obce – bez závad.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2012/3 bylo schváleno.

11) Návrh ceny vodného a stočného 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2013 39,00 Kč/m3 bez DPH a pevná složka vodného dle hodnoty
trvalého průtoku vodoměru činí: do 2,5 m3/h - 200,- Kč a do 6
m3/h – 2271,- bez DPH.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2012/11 bylo schváleno.

4)

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 – poplatek za
odvoz odpadu
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
7/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška je přílohou č. 2 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

12) Zákaz vstupu do lesů
Starosta obce informoval o rozhodnutí Městského úřadu
Vodňany ve věci stanovení zákazu vstupu do lesů na dobu od
21. 11. 2012 do 31. 1.2013 a to v obci Libějovice, katastrálním
území Libějovice, na parcelách č. 1476, 1475, 1480, 1507,
1481, 1482, 1479, 1199, 1200, 1206, 1201, 1202, 1209, a
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1210. Jedná se o území aleje od Lázně na Lomec z důvodu
zpracování polomů. Zastupitelstvo bere na vědomí

připomínek dojde k veřejnému projednání. Zastupitelstvo bere
na vědomí.

13) Rozšíření programu
a) Pravidla pronájmu volnočasového centra, provozní
řád
Zastupitelstvo obce provozní řád provozní řád pro
volnočasové centrum Libějovice, víceúčelové zařízení
Nestanice a Černěves a dále navrhuje ceník za krátkodobý
pronájem volnočasového centra Libějovice: pronájem za
účelem poskytování služeb pro místní obyvatele ve výši 200,Kč/den a krátkodobý pronájem pro ostatní komerční akce ve
výši 500,- Kč/ den.
Provozní řád je přílohou č. 4 zápisu
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2012/13a bylo schváleno

h) Žádost o převod pozemku
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti k Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemku
p. č. 76/2 a části p.č.40/1 v k.ú. Libějovice, na kterém se
nachází místní obecní komunikace. Zároveň pověřuje starostu
vypracováním a odesláním této žádosti.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2012/13h bylo schváleno
i) Společný projekt Chelčicko-Lhenického mikroregionu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení se do společného
projektu Mikroregionu Chelčicko – Lhenického na
modernizaci, rekonstrukci, případně doplnění veřejného
osvětlení.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2012/13i bylo schváleno

b) Žádost o krátkodobý pronájem
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o
krátkodobý pronájem za účelem provozování masáží (služba
pro místní obyvatele). Pronájem se bude řídit schválenými
pravidly v usnesení č. 11/2012/13a. Zastupitelstvo bere na
vědomí

j) Místní program obnovy venkova na období 2013-2017
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci místního programu
obnovy venkova obce Libějovice na období 2013 - 2017
týkající se plánovaných akcí a již rozpracovaných etapových
akcí v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.
Program je přílohou č. 6 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2012/13j bylo schváleno

c)

Oznámení o návrhu změny č. 8 územního plánu
Vodňany
Starosta obce předložil zastupitelstvu oznámení Městského
úřadu Vodňany týkající se veřejného projednání návrhu zadání
změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Vodňany.
Zastupitelstvo bere na vědomí

k) Žádosti POV
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí do Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013, opatření 1a to
na akce:
„Rekonstrukce opěrné zdi u budovy Obecního úřadu
Libějovice“, plánované celkové náklady 150 000,- Kč, z toho
dotace 50% ve výši 75 000,- Kč.
„Bezpečná veřejná prostranství – chodníky Černěves“,
plánované celkové náklady 400 000,- Kč, z toho dotace 50%
ve výši 200 000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu podáním
těchto žádostí.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2012/13k bylo schváleno

d) Výběrové řízení na revitalizaci zeleně
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení na
dodavatele akce: Revitalizace zeleně ve správním území obce
Libějovice II. etapa.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2012/13d bylo schváleno
e) Žádost o poskytnutí příspěvku
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního
transferu ve výši 15 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Libějovice na úhradu nákladů na činnost v roce 2012. Zároveň
schvaluje návrh smlouvy na poskytnutí tohoto transferu.
Návrh je přílohou č. 5 zápisu
Výsledek veřejného hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2012/13e bylo schváleno

l) Novoroční setkání občanů na Lomci
Starosta předložil informaci o připravovaném „Novoroční
setkání občanů na Lomci“. Setkání je určeno pro všechny
obyvatele nejen našich, ale i okolních obcí jako Malovičky,
Malovice, Holečkov, Krtely, Truskovice, Chelčice, ale i
ostatních. Setkání se uskuteční u Poutního kostela jména
Panny Marie na Lomci, v úterý 1. ledna 2013 v 14,30 hod. Pro
všechny bude připraven teplý nápoj k občerstvení a něco
sváteční hudby. Zároveň pro zájemce bude zpřístupněn kostel.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

f) Mimořádné jednání zastupitelstva obce
Starosta obce informoval zastupitele o konání mimořádného
zastupitelstva obce v pátek 28. 12. 2012 od 19,00 hod.
Zastupitelstvo bere na vědomí
g) Územně plánovací dokumentace obce
Starosta obce informoval o dopracování návrhu územního
plánu, který nyní bude rozeslán dotčeným orgánům, poté bude
společné jednání s dotčenými orgány a po zapracování

Zastupitelstvo a zaměstnanci obce přejí všem krásné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí v Novém roce.

Součástí tohoto čísla občasníku je kalendář na rok 2013.
V případě, že jste kalendář nedostali, můžete si jej vyzvednout
na obecním úřadě v úředních hodinách.
Kalendář je rozšířen o obce, které jsou nově připojeny k OS MAS.
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Uskutečněné akce roku 2012
Oprava střechy hasičské zbrojnice JSDH Černěves
Financováno za podpory Grantového programu na podporu jednotek SDH
obcí Jihočeského kraje
- Poskytnutá dotace 50 000,- Kč
- Z rozpočtu obce 109 131,- Kč
Nová přístupová komunikace k rodinným domům v Libějovicích
Financováno z rozpočtu obce - 2 238 211,- Kč
Bezpečná veřejná prostranství – chodníky v Libějovicích II. etapa
Financováno za podpory dotace z programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012
- Poskytnutá dotace 130 000,- Kč
- Z rozpočtu obce 132 959,60 Kč
Oprava pomníku na návsi v Libějovicích
Financováno za podpory Grantového programu Úcta k předkům, Jihočeského kraje
- Poskytnutá dotace 15 000,- Kč
- Z rozpočtu obce 13 889,- Kč
Revitalizace zeleně ve správním území obce Libějovice-obnova krajinných prvků v Krajinné
památkové zóně Libějovicko – Lomecko
Financováno z Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny Jihočeského kraje,
opatření: Tvorba krajiny a podpora biodiverzity
- Poskytnutá dotace 1 250 000,- Kč
- Z rozpočtu obce 180 235,20 Kč

Mikulášská nadílka v Libějovicích
1. prosince se v pohostinství u Kiewegů uskutečnila Mikulášská nadílka pro děti.
Navštívil nás zde pan Mikuláš s hodnými čerty a přinesl dárky pro všechny hodné děti, které
zarecitovali básničku, či zazpívaly písničku. Celkem pan Mikuláš potěšil 33 dětí.
Dále zde byly připravené soutěže pro děti a diskotéka DJ Dalmatina.
Děkujeme Všem, za výpomoc při organizaci, pohostinství u Kiewegů a DJ Dalmatinovi.
Těšíme se na příští rok.

Masáž ve volnočasovém centru
Pro rozšíření služeb našim občanům nabízíme masáže ve volnočasovém centru a to
11. ledna 2013
Pro informace a objednávky volejte na tel: 733 374 367 – Kamila Synáčková
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Výroba vánočních dekorací v Černěvsi
V neděli, dne 2. prosince proběhlo pod vedením hasičů z Černěvsi odpoledne pro
děti. Odpoledne bylo zaměřené na výrobu vánočních ozdob a dekorací.
Sraz byl jako tradičně v 13:00 v hasičárně, kde již bylo vše připravené pro tvorbu vánočních
dekorací. Vyráběli jsme hlavně dekorace z papíru, ale došlo i na zdobení větviček.
Nejoblíbenější dekorací se stala skládaná hvězda z papíru. Akce se zúčastnilo 15 dětí a 7
dospělých.
Celá akce byla zakončena v půl páté.

Lucie Kvěchová

Kurz: základy PC
Na přelomu listopadu a prosince 2012 se v prostorách volnočasového centra Libějovice
uskutečnil kurz základů práce s počítačem. Výuku absolvovalo 8 účastníků. Doufáme, že získané
znalosti budou všem zúčastněným k užitku a zároveň budou motivací k dalšímu prohlubování již
získaných dovedností.

Lenka Iralová
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Výtvarná dílna
Děkujeme dětem za výzdobu vánočního stromu v Libějovicích. V příštím roce bychom rádi
ozdobily i vánoční stromy v Černěvsi a v Nestanicích. Poděkování patří i panu starostovi za nové
osvětlení vánočních stromů.
Poslední hodiny výtvarné dílny byly opět zaměřeny na vánoční výzdobu.

Další hodina výtvarné dílny bude již v novém roce. Krásné svátky.

Procházka na Nový rok
Srdečně zveme všechny občany našich vesniček ale i těch okolních na

Novoroční setkání občanů na Lomci
v úterý 1. Ledna 2013 ve 14,30 hod.
Pro všechny příchozí bude připraven teplý nápoj k občerstvení
a něco sváteční hudby.
Zároveň pro zájemce bude zpřístupněn kostel.
K nápoji můžete přinést na ochutnání vánoční cukroví.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci leden oslaví v našich obcích svá významná životní jubilea:
Kunešová Anna 55 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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