Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec

1/2013

Číslo 1/2013
Leden 2013

Obecní úřad Libějovice
Libějovice 26
387 72 Libějovice

Tel: 383 382 064
Tel. Starosta: 606 692 079

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

Knihovna: Pátek 16-17 hod.
veřejný internet: V úředních hodinách obecního úřadu a knihovny

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

Pošta:
8 - 11
---------8 - 11
--------8 - 11

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

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

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:
8. 1.
25. 6.
10. 12.

22. 1.
9. 7.
24. 12.

5. 2.
23. 7.

19. 2.
6. 8.

5. 3.
20. 8.

19. 3.
3. 9.

2. 4.
17. 9.

16. 4.
1. 10.

30. 4.
15. 10.

14. 5.
29. 10.

28. 5.
12. 11.

11. 6.
26. 11.

Plast a nápojový karton se vybírá každou první sobotu v měsíci od 8:00 hod. Zároveň je možné, od 8:00 do
9:30 hod., na malém hřišti v Libějovicích odevzdat papír a elektrošrot.

 Místní poplatky v roce 2013 – odpad, pes, stočné:
Poplatky budou vybírány od 18. února 2013 na Obecním úřadě v Libějovicích v úředních hodinách. Výběr
poplatků v místních částech Černěves a Nestanice upřesníme v příštím čísle občasníku.
Známky na odpad 2012 jsou platné až do 31. března 2013.

 Navýšení poplatků za svoz odpadu na rok 2013:
Z důvodu nárůstu cen za svoz a skladování odpadu se od nového roku navyšuje poplatek na svoz odpadu na
částku 570,- Kč za osobu. Systém úlev od poplatku je ponechán v původním stavu. 1. Osoba v domácnosti
570,- Kč (dle věku od nejstaršího), 2. Osoba 520,- Kč, 3. a další osoby 470,- Kč, děti do 15ti let 230,- Kč,
osoba od 70ti let 285,- Kč.
Dále se zvyšují odměny za tříděný odpad:
4-8 bodů = 30,-Kč,
9-15 bodů = 50,- Kč,
16-29 bodů = 90,- Kč,
30 a více bodů = 140,- Kč
(1 plný pytel cca 2,5 kg = 1 bod, těžký pytel cca 4 kg = 2 body, poloprázdný pytel = 0 bodů, pořízení 1 pytle cca 6,- Kč)
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Zprávy z radnice:
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Libějovice č. 13/2012
ze dne 28. 12. 2012
1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Zuzana Svatá, ing.
Pavel Kučera
Zapisovatelem: Lenka Iralová
2)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 28. 12. 2012 a to:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
2)
Schválení programu
3)
Kontrola zápisu č. 12/2012 ze zasedání
zastupitelstva ze dne 10. 12. 2012
4)
Rozpočet na rok 2013
5)
Rozpočtové opatření č. 12
6)
Odměny ZO
7)
Rozpočtový výhled
8)
Inventarizace
9)
Rozšíření programu:
a) Poděkování Diakonie Broumov
b) Změna odměn EKO-KOM
c) Smlouvy o zprostředkování
d) Dotace JSDH
e) Dotace volby
f) Valná hromada HS Lomec Libějovice a
výpověď z členství
g) Žádost o ukončení nájmu
h) Informace MAS – plánovací období 2014+
i) Sběrová soutěž papír
j) Vnitřní směrnice
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
3)

Kontrola zápisu č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 10. 12. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
12/2012 ze dne 10. 12. 2012 z předchozího jednání
zastupitelstva obce – bez závad.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
4) Rozpočet na rok 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce pro
rok 2013 a to: příjmy: 8 208 048,- Kč, výdaje: 10 960 140,Kč a financování z prostředků let minulých ve výši: 2 752
092,- Kč.
Návrh rozpočtu je přílohou č. 2 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8 Proti 0
Zdrželi se 0
5) Rozpočtové opatření č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
12/2012. Opatření je přílohou č. 3 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:

Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2012/5 bylo schváleno.
6) Odměny ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje zachování odměn za výkon
funkce členům zastupitelstev a členům výborů obce
Libějovice i pro rok 2013 ve stejné výši jako dosud., tj. dle
usnesení zastupitelstva ze dne 8. 12. 2010 (zápis a usnesení
č. 12/2010)
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
7) Rozpočtový výhled
Starosta obce informoval o připravovaném rozpočtovém
výhledu na období 2013 – 2017. Rozpočtový výhled bude
dle stavu hospodaření za rok 2012 připraven ke schválení
na příštím zastupitelstvu obce dne 11. 1. 2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí
8) Inventarizace
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení inventarizace
majetku k 31. 12. 2012 a jmenování inventarizační komise
dle příkazu starosty č. 1/2012 ze dne 28. 12. 2012.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2012/8 bylo schváleno.
9) Rozšíření programu
a) Poděkování Diakonie Broumov
Starosta obce předložil zastupitelům poděkování Diakonie
Broumov obci Libějovice a všem jejím občanům za pomoc
při organizování sbírek pro potřebné občany. Zastupitelstvo
bere na vědomí.
b) Změna odměn EKO-KOM
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o
změnách v sazebníku společnosti EKO-KOM za třídění
odpadů platné od 1. 10. 2012. Zastupitelstvo bere na
vědomí
c) Smlouvy o zprostředkování
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny za
zprostředkování vývozu odpadů od 1. 1. 2013 na částku
1782,- Kč (navýšení o 14,- Kč) za vývoz jedné popelnice za
rok.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
d) Dotace JSDH
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
přijetí
účelového
neinvestičního transferu na činnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Libějovice – Nestanice ve výši
240,-Kč a zároveň pověřuje starostu zapracováním do
rozpočtu obce.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
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e) Dotace volby
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí mimořádné
neinvestiční dotace na úhradu vzniklých v roce 2012
v souvislosti s přípravami volby prezidenta ve výši 2400,- Kč
a dále pověřuje starostu obce zapracováním do rozpočtu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
f) Valná hromada HS Lomec Libějovice a výpověď z
členství
Zastupitelstvo obce schvaluje podání výpovědi z členství
v Honebním společenství Lomec - Libějovice k 31. 12. 2013
a zaslání žádosti o Honebnímu společenstvu Lomec –
Libějovice o vyhotovení smlouvy o přičlenění pozemků
k honebnímu společenství Lomec Libějovice od 1. 1. 2013.
Zároveň tímto pověřuje starostu obce.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 1 – ing. Pavel Kučera
Usnesení č. 13/2012/g bylo schváleno
g) Žádost o ukončení nájmu
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o
žádosti o ukončení nájmu nebytových prostor v Libějovice
č.p. 53. Zastupitelstvo bere na vědomí.
h) Info z MAS – plánovací období od 2014 +
Starosta obce informoval zastupitelstvo o uskutečněném
semináři Místní akční skupiny „Rozkvět zahrady jižních
Čech“ k novému plánovacímu období od roku 2014+ a o
z toho vyplývajících opatřeních pro rok 2013 pro Obec
Libějovice.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
i) Sběrová soutěž papír 4Q/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky a odměny za
sběrovou soutěž papíru
Čtvrtletní odměna za 4.Q/2012
Pořadí
Jméno
Množství
Odměna
1
Chrtová Marie
438 kg
250,- Kč
2
Chrt Tomáš a Klára
410 kg
150,- Kč
3

395 kg

150,- Kč

202 kg

90,- Kč

5

Kovář Josef a Aneta
Soukupová Kateřina
a Julie
Keller Jan

170 kg

90,- Kč

6

Staňková Šárka

159 kg

40,- Kč

7

Centková Pavla

147 kg

40,- Kč

8

4

Horák Filip

142 kg

40,- Kč

9

Holát František

128 kg

40,- Kč

10

Šustrová Andrea

110 kg

40,- Kč

11

Fodorová Simona a
Tereza

73 kg

Věcná
cena

12

Fryšová Marie

47 kg

13

Obec

42 kg

Věcná
cena

Roční odměna za rok 2012: nad 1000 kg nasbírali:
Pořadí
Jméno
Množství
Odměna
1
2

Kovář Josef a
Aneta
Chrt Tomáš a Klára

1429 kg

250,- Kč

1337 kg

150,- Kč

č. 1/2013

Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
j) Vnitřní směrnice
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 ke směrnici č.
1/2009 o poskytování cestovních náhrad při tuzemských
pracovních cestách.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 8 Proti 0
Zdrželi se 0
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Libějovice č. 1/2013 ze dne 11. 1. 2013
3) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Jan Kieweg, Jaroslav
Kučera
Zapisovatelem: Iralová Lenka
4)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 11. 1. 2013 a to:
10)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
11)
Schválení programu
12)
Kontrola zápisu č. 13/2012 ze zasedání
zastupitelstva ze dne 28. 12. 2012
13)
Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku
14)
Rozšíření programu:
k) Výběr dodavatele – revitalizace zeleně
l) Žádost o dotaci – revitalizace zeleně
m) Informace – změny v české daňové správě
n) Účet u ČNB pro obce
o) Dotace MAS
p) Informace o vyhlášeném grantu MAS pro
neziskové organizace
q) Nájem tělocvična
r) Dotace volby prezidenta 2013
s) Rozpočtový výhled 2013 – 2015
t) Dodatek ke smlouvě o údržbě
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/2 bylo schváleno.
4)

Kontrola zápisu č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 28. 12. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
13/2012 ze dne 28. 12. 2012 z předchozího jednání
zastupitelstva obce – bez závad.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/3 bylo schváleno.
10) Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši: 5000,- Kč občanskému sdružení“I MY“ na rehabilitační
pobyt Dana Vávry z Pražáku v roce 2013 v Adeli centru na
Slovensku. Zároveň pověřuje starostu vypracováním a
podpisem darovací smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/4 bylo schváleno.
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11) Rozšíření programu
k) Výběr dodavatele – revitalizace zeleně
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na akci:
„Obnova krajinných prvků v krajinné památkové zóně
Libějovicko-Lomecko II. etapa“ firmu: Ing. Jiří Hájek –
Zakládání zahrad, s nejnižší nabídkou – celkové náklady bez
DPH na akci: 906 464,00 Kč. Akce se uskuteční pouze
v případě, že bude schválena dotace od Jihočeského kraje.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2012/5a bylo schváleno.
l) Žádost o dotaci – revitalizace zeleně
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat firmu: Ing. Jiří Hájek
– Zakládání zahrad, o zpracování nabídky k doplnění třetí
lokality, přičemž celková částka rozšířeného návrhu nesmí
přesáhnout 10% z původní vysoutěžené ceny, tj. 96 646,Kč bez DPH (dle § 23 odst. 7, odst. a bod 1. Zákona č.
137/2006 Sb. toto nepodléhá výběrovému řízení), po
předložení nabídky navrhuje ke schválení podání žádosti do
grantového programu Jihočeského kraje Tvorba krajiny a
podpora biodiverzity. Celková výše žádosti o grant bude i
s nabídnutou cenou doplněné akce maximálně 997 110, Kč
bez DPH, cena s DPH (21%) maximálně 1 206 503,10 Kč,
vlastní prostředky obce činí (při zachování minimální 10%
hranice vlastního podílu u žádosti)
120 651,- Kč.
Zastupitelstvo
obce
zároveň
pověřuje
starostu
vypracováním dodatku smlouvy o dílo a podáním žádosti o
dotaci.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/5b bylo schváleno.
m) Informace – změny v české daňové správě
Starosta obce předložil zastupitelstvu informaci o změnách
v české daňové správě. Od 1. 1. 2013 došlo k významným
změnám v daňové správě. Mezi nejdůležitější změny,
týkající se bývalého Finančního úřadu ve Vodňanech, patří
změna názvu na: Finančního úřad pro Jihočeský kraj,
Územní pracoviště Vodňany, dále změna čísla účtu
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště
Vodňany: předčíslí jako dosud- 77627231/0710, nové číslo
datové schránky:iszn5we. Více informací na stránkách české
daňové správy: http://cds.mfcr.cz. Tato zpráva bude také
zveřejněna v příštím občasníku. Zastupitelstvo bere na
vědomí
n) Účet u ČNB pro obce
Zastupitelstvo obce schvaluje založení nového účtu u České
národní banky a jeho nevyužívání tohoto účtu k převodu
daňových příjmů dle zákona o rozpočtovém určení daní.
Zároveň pověřuje starostu založením účtu a zasláním
informačního dopisu o nevyužití tohoto účtu k převodu daní
místně příslušnému správci daně.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/5d bylo schváleno

č. 1/2013

o) Dotace MAS
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě návrhu místních
občanů a hasičů podání žádosti na dotaci v rámci
vyhlášeného dotačního Programu rozvoje venkova
v souladu se Strategickým plánem LEADER místní akční
skupiny Rozkvět zahrady jižních Čech na akci: „Rozvoj a
vybavení zázemí pro místní aktivity v Černěvsi“, výše
požadované dotace 83 628,- Kč, celkové náklady 112 433,Kč, z toho podíl z rozpočtu obce 28 805,- Kč. Zároveň
pověřuje starostu vypracováním a odesláním žádosti.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/5e bylo schváleno
p)

Informace o vyhlášeném grantu MAS pro neziskové
organizace
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o vyhlášeném
grantu Místní akční skupiny „Rozkvět zahrady jižních Čech“
pro neziskové organizace k financování projektů na
podporu konání kulturních, sportovních a společenských
akcí v regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech 2013. Tato
informace bude rozeslána všem místním neziskovým
organizacím. Zastupitelstvo bere na vědomí
q) Nájem tělocvična
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení od smlouvy za
nájem tělocvičny p. Křišťanem k 31. 12. 2012 a zároveň
schvaluje smlouvu o užívání tělocvičny p. Iralem. Návrh
smlouvy je přílohou č. 2 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/5g bylo schváleno
r) Dotace volby prezidenta 2013
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na
volbu prezidenta České republiky v roce 2013 ve výši
78 000,- Kč dle dotačního dopisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/5g bylo schváleno
s) Rozpočtový výhled
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled na období 2013
– 2017. Výhled je přílohou č. 3 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/5g bylo schváleno

t) Dodatek ke Smlouvě o údržbě
Zastupitelstvo schvaluje schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o údržbě, podpoře a rozvoji aplikačních programových
produktů – udržovací smlouva společnosti BMI Systém
Czech, a. s., Daliborova 862/26 Ostrava, IČ 258 66 025,
změna způsobu placení. Návrh smlouvy je přílohou č. 4
zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2013/5j bylo schváleno
_________________________________________________
Informace Obecního úřadu:
Příspěvek na dopravu a odměny za sběr za 4.Q/2012 si lze
vyzvednout v kanceláři obecního úřadu do 31. 3. 2013
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 Změny v české daňové
ňové správě:
správ
Od 1. 1. 2013 došlo k významným změnám v české daňové správě.
ávě. Mezi nejdůležitější změny, týkající se
bývalého Finančního úřadu ve Vodňanech patří:
Změna názvu - nově :
Finančního úřad pro Jihočeský
eský kraj, Územní pracovišt
pracoviště Vodňany
Nové číslo účtu Finančního úřadu
řadu pro Jiho
Jihočeský kraj, Územní pracoviště Vodň
Vodňany:
př
předčíslí
jako dosud- 77627231/0710
Nové číslo datové schránky:

iszn5we

Více
íce informací na stránkách české daňové správy: http://cds.mfcr.cz

 Informace o zpracování návrhu územního plánu Libějovice:
ějovice:
Návrh územního plánu Libějovice je připraven k nahlédnutí v tištěné podobě na odboru výstavby a územního
plánování Městského úřadu Vodňany ( do 24. 2. 2013) a obecním úřadu Libějovice. Návštěvy doporučujeme
v úřední dny MěÚ Vodňany. Nahlédnutí na Obecním úřadu Libějovice doporučujeme po telefonické domluvě
se starostou obce. Územní plán vychází z požadavků občanů, potřeb obce a připomínek dalších orgánů.
orgánů

 Diakonie Broumov:

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení
blečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkovin,
lůžkovin, prostěradel,
prostěr
ručníků, utěrek,
2
záclon, látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte
nedáve nám odřezky a zbytky látek), domácí
omácí potřeby-nádobí
potřeby
bílé i
černé, skleničky- vše nepoškozené, vatované
v
a péřové přikrývky, polštáře a deky,, obuv – veškerou
nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří,
peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:
čas:
místo:

23. března 2013
17 -18 hodin
Klubovna Libějovice, Hasičárna Černěves, VÚZ Nestanice

Věci
ci prosíme zabalené do igelitových pytl
pytlů čii krabic, aby se nepoškodily transportem

 Maškarní ples a masopust:
Zveme všechny na maškarní ples v sobotu 9. 2. 2013 v pohostinství u Kiewegů.
Kiewegů
Od 14:00 hod. pro děti a od 20:00 hod. pro dospělé. K tanci a poslechu hraje LANZA
Dále Vás zveme na masopustní úterý 12. 2. 2013 v pohostinství u Kiewegů.
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 Volnočasové centrum:
Masáž:
dle objednávek - Kamila Synáčková tel: 733 374 367
Výtvarná dílna:
Každé pondělí od 16:00 hod.
11. 2. DÉCOUPAGE UBROUSKOVÁ TECHNIKA (pomůcky: cokoliv ze dřeva, textilu, keramiky /rámeček
s plátnem, plátěná taška, květináč, plechovka od kompotu, dřevěné prkýnko, lahev/, herkules, nůžky, štětec,
ubrousky s motivem, budou také na výběr v dílně)
18. 2. VĚNEC DO KUCHYNĚ (pomůcky: potravinářská folie, nebo celofán, koření nebo luštěniny /barevně
zajímavé- rýže, sůl, paprika, fazolky, oregano…/, lžičku, nůžky, na připevnění pytlíčků
tavnou pistoly nebo špendlíky)
25. 2. PLETENÁ OŠATKA (pomůcky:čtvrtka nebo karton, pruhy látky 2 barev minimálně,
nůžky, pravítko, látací /velká/ jehla, špendlíky)
4. 3. SAVOVÁNÍ/BATIKA (pomůcky: provázek, nůžky, karton, textil- trika,šátky ,šaty,
plátěné tašky, trenýrky… na savování jsou lepší látky tmavých barev, sytých. Na batikování
bílé, nebo světlé barvy.

 Novoroční setkání na Lomci:
1. ledna 2013 proběhlo novoroční setkání občanů na Lomci, kde byl připraven pro všechny
příchozí teplý nápoj a sváteční hudba. Zároveň byl pro všechny příchozí otevřen kostel. Tohoto setkání se
zúčastnilo cca 150 návštěvníků z okolí. Děkujeme všem, co přispěli vánočním cukrovím a už se těšíme na nové
setkání v roce 2014. Doufáme, že se setkání stane tradicí.

 Významná životní jubilea:
V měsíci únor oslaví svá významná životní jubilea:
Beyerová Marie 65 let
Vaňková Miluše 55 let
Málek Jaroslav 50 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.

PAP
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