Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec

2/2013

Číslo 2/2013
Únor 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 můžete uhradit na Obecním úřadě v Libějovicích v úředních hodinách do 31. 3. 2013.
Výběr poplatků v místních částech Černěves a Nestanice proběhne 28. 3. 2013 v časech

Nestanice 10:30 – 11:45

Černěves 12:00 – 12:45

Známky na odpad 2012 jsou platné až do 31. března 2013.

 Pošta Libějovice
Pošta Libějovice bude UZAVŘENA - 7. 3. 2013 z důvodu školení
- 11. 3. – 15. 3. 2013 z provozních důvodů
Zásilky je možné si vyzvednout na poště ve Vodňanech v úředních hodinách od 8:00 do 18:00 v pracovní
dny a v sobotu od 8:00 – 10:00
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Zprávy z radnice:
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Libějovice č. 2/2013 ze dne 8. 2. 2013
1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Radek Lahodný, Pavel
Centko
zapisovatelem: Zuzana Svatá
2)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 8. 2. 2013 a to:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
2)
Schválení programu
3)
Kontrola zápisu č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva ze
dne 11. 1. 2013
4)
ČEVaK , a.s. – cena vodného
5)
Bonusy – třídění odpadu r. 2012
6)
Plán kontrol
7)
Odpisový plán
8)
Inventarizace
9)
Posouzení vlivu na ŽP - vedení 400 kV Kočín – Přeštice
10)
Posouzení vlivu na ŽP – nový jaderný zdroj Temelín
11)
Informace ministerstva kultury – internet knihovna
12)
Dohoda o údržbě
13)
Protokol o provedené dobrovolné dražbě
14)
Informace o grantech Krajského úřadu
15)
Výroční zpráva za rok 2012
16)
Informace o jednání Mikroregionu Chelčicko- Lhenicko
dne 30. 1. 2013
17)
Rozšíření programu:
a) Dopis - Katastrální úřad
b) Informace místní akční skupiny
c) Výsledek přezkumu hospodaření
d) Opakovaná dražba – ÚKZÚZ Libějovice
e) Plán práce SPOV
f) Smlouva – společnost Statnět, s.r.o.
g) Žádost o vyčištění od náletů
h) Předfinancování projektu MAS
i) Rozpočtové opatření
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2012/2 bylo schváleno.
3)

Kontrola zápisu č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva ze
dne 11. 1. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
1/2013 ze dne 11. 1. 2013 z předchozího jednání zastupitelstva
obce – bez závad.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/3 bylo schváleno.
4) ČEVAK , a.s. – cena vodného
Starosta obce předložil akceptovaný návrh ceny vodného pro
rok 2013, viz. usnesení č.12/2012/11. Cena stanovená
3
společností ČEVAK a. s. činí 39,- Kč/m bez DPH a pevná složka

vodného stanovená dle hodnoty trvalého průtoku. Cena
včetně DPH 15% je 44,85 Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Bonusy – třídění odpadu r. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hodnocení třídění plastů
a nápojového kartonu od občanů za rok 2012 a to včetně
odměn za třídění. Hodnocení a odměny jsou přílohou č. 2
zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/5 bylo schváleno.
6) Plán kontrol
Zastupitelstvo obce schvaluje plán kontrol finančního a
kontrolního výboru v předloženém znění. Plány kontrol jsou
přílohou č. 3 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/6 bylo schváleno.
7) Odpisový plán
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán dlouhodobého
majetku na rok 2013. Plán je přílohou č. 4 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/7 bylo schváleno.
8) Inventarizace
Zastupitelstvo obce
schvaluje inventarizační zprávu
inventarizace za rok 2012. Zpráva je přílohou č. 5 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/8 bylo schváleno.
9) Posouzení vlivu na ŽP - vedení 400 kV Kočín – Přeštice
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce zaslaný posudek
Ministerstva životního prostředí o posouzení vlivu „Vedení 400
kV Kočín – Přeštice“ na životní prostření. Celé znění je
zveřejněno na webových stránkách Ministerstva životního
prostředí (http://www.mzp.cz/eia) kód MZP374. K posudku je
možno zaslat vyjádření do 30 dnů od zveřejnění na úřední
desce krajského úřadu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Posouzení vlivu na ŽP – nový jaderný zdroj Temelín
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce posudek
Ministerstva životního prostředí o posouzení vlivu „Nový
jaderný zdroj Temelín“ na životní prostředí. Celé znění je
zveřejněno na webových stránkách ministerstva životního
prostředí (http://www.mzp.cz/eia). Zastupitelstvo bere na
vědomí.
11) Informace ministerstva kultury – internet knihovna
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci
Ministerstva kultury o zrušení provozování internetu pro
knihovny ze strany ministerstva. K tomu uvedl, že obec
Libějovice již provoz internetu zabezpečuje v rámci obecní sítě.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Dohoda o údržbě

Stránka 2

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o údržbě zeleně v rámci
akce „Revitalizace zeleně ve správním území obce Libějovice –
obnova krajinných prvků v Krajinné památkové zóně
Libějovicko – Lomecko – II. Etapa“ mezi obcí Libějovice a SUS
Strakonice. Předmětem smlouvy je zdravotní řez dřevin okolo
komunikace III. třídy č. 12246 Černěves – Libějovice. Smlouva
je přílohou č. 6 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/12 bylo schváleno.
13) Protokol o provedené dobrovolné dražbě
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce protokol
společnosti Naxos a.s. o neúspěšné dražbě areálu Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Libějovice.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Informace o grantech Krajského úřadu
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí a pověřuje
starostu a p. Svatou přípravou podkladů pro podání
případných žádostí do grantových programů: Podpora a
výstavba vodohospodářské infrastruktury; Úcta k předkům –
hřbitovní zeď; na podporu jednotek sboru dobrovolných
hasičů; Movité kulturní dědictví. Zastupitelstvo zároveň
pověřuje starostu zpracováním podkladů pro podání případné
žádosti do dalšího jednání zastupitelstva.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/14 bylo schváleno.
15) Výroční zpráva za rok 2012
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Výroční zprávu o
svobodném přístupu k informacím za rok 2012 dle zák. č.
106/1999 Sb. Počet podaných a vyřízených žádostí 2.
Zastupitelstvo bere na vědomí
16) Informace o jednání Mikroregionu Chelčicko- Lhenicko
dne 30. 1. 2013
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci z jednání
rady mikroregionu a to především informace o termínu konání
Slavnosti květů 4. 5. 2013 a Slavnosti plodů 26. 10. 2013(
slavnosti plodů se budou konat v Libějovicích). Zastupitelstvo
bere na vědomí
17) Rozšíření programu:
a) Dopis katastrální úřad
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání dopisu Katastrálnímu
úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště Strakonice
s žádostí o provedení nápravy chybného stavu ve věci
zmenšení výměry pozemků p.č. 93/3 a 72/22 ve vlastnictví
obce (v rámci proběhlé digitalizace k. ú. Libějovice) a změně
vlastnictví u zbývající části..
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/17a bylo schváleno.
b) Informace místní akční skupiny
Zastupitelstvo obce Libějovice schvaluje zařazení správního
území obce Libějovice do území působnosti Integrované
strategie území regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech na
období 2014 - 2020 realizované místní akční skupinou MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0

č. 2/2013

Usnesení č. 2/2013/17b bylo schváleno.
c) Výsledek přezkumu hospodaření
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2012. Přezkoumání nebyly zjištěny závady
a nedostatky.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/17c bylo schváleno.
d) Opakovaná dražba – ÚKZÚZ Libějovice
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Dražební vyhlášku
společnost Naxos o opakované dobrovolné dražbě na majetek
Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu
Brno – Libějovice (LV č.41 v k.ú. a obci Libějovice a LV č.341
v k.ú. a obci Chelčice) a to za vyvolávací cenu 11 mil. Kč. Místo
a termín konání dražby – Naxos a.s., Holečkova 31, Praha 5.
Dražba se uskuteční 6. 3. 2013 ve 13 hod. Podrobnější
informace jsou zveřejněny na úřední a elektronické úřední
desce obecního úřadu Libějovice. Zastupitelstvo bere na
vědomí
e) Plán práce SPOV
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce dopis Spolku pro
obnovu venkova ČR ve věci plánu práce na rok 2013 a dále na
období 2014+ a ve věci problematiky reformy veřejné správy.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
f) Smlouva - společnost Starnet, s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na umístění a
využívání anténního stožáru na objektu obce Libějovice č.p. 53
a to pro zabezpečení pokrytí části obce Libějovice
internetovým signálem od společnosti Starnet, s.r.o., Žižkova
226/3, České Budějovice. Smlouva je přílohou č. 7 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/17f bylo schváleno.
g) Žádost o vyčistění od náletů
Zastupitelstvo schvaluje provedení vytyčení hranice mezi
pozemkem p.č. 1117 v k.ú. Nestanice a sousedními pozemky
ve vlastnictví obce z důvodu dořešení problému s realizací
vyčištění náletových dřevin dle zaslané žádosti.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/17g bylo schváleno.
h) Předfinancování projektu MAS
Zastupitelstvo obce schvaluje předfinancování celého projektu
Místní akční skupiny „Rozkvět zahrady jižních Čech“ – projekt
venkovní tělocvičny pro naší obec, aby obec nebyla zatížena
úroky z úvěru MAS. Schvaluje předfinacování dle rozpočtu pro
obec Libějovice ve výši 57 000,- Kč.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/17h bylo schváleno.
i) Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Opatření je přílohou č. 8 zápisu
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2013/17i bylo schváleno.

Stránka 3

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 2/2013

 Internetové stránky Obce Libějovice:
Na stránkách obce Libějovice www.libejovice.cz naleznete všechna vydání Občasníku v barevné
podobě. Jsou zde uveřejněny aktuální informace, pozvánky na místní akce, ale i akce v našem okolí.
Dále v sekci fotogalerie naleznete fotografie z různých uskutečněných akcí, které proběhly v našich
obcích.

 Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob
Pro obec :

Libějovice, Nestanice, Černěves

je místně příslušným správcem daně
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště ve V O D Ň A N E CH
Adresa:

Jiráskova 116
389 01 Vodňany

Kdy lze podat daňové přiznání :
od 4.3. do 22.3. 2013 každý pracovní den v pracovních hodinách územního pracoviště
od 25.3. do 2.4. 2013 každý pracovní den do 18,00 hodin na územním pracovišti
mimo tuto dobu lze daňové přiznání podat samozřejmě kdykoliv v běžných úředních hodinách správce
daně.
Kdy lze zaplatit daň na pokladně územního pracoviště :
od 4.3. do 22.3. 2013 pondělí a středa od 8,00 do 11,00 a od 12,00 do 15,00 hodin
od 25.3. do 2.4. 2013 každý pracovní den od 8,00 do 11,00 a od 12,00 do 15,00 hodin
Spojení:

telefon ústředna

383 365 111

telefon podatelna

383 365 111

e-mail

podatelna2217@fs.mfcr.cz

Číslo účtu Finančního úřadu pro Jihočeský kraj pro platbu daně z příjmů fyzických osob:
721-77627231/0710
Za den platby je považován den připsání na účet finančního úřadu.
Další informace ohledně podání daňového přiznaní naleznete na úřední desce a internetových stránkách obce
Libějovice.

 Kominík:
Jako každý rok i letos plánujeme návštěvu kominíka na měsíc květen.
Zájemci se již nyní mohou hlásit na obecním úřadě v Libějovicích.
Přesný termín návštěvy kominíka upřesníme v některém z příštích čísel občasníku.
Stránka 4

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 2/2013

 Diakonie Broumov:

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby-nádobí bílé i černé,
né, skleničkyskleničky vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a
polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
ma
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

 Volnočasové centrum:
Masáž:
POZOR ZMĚNA TEL. ČÍSLA!!
dle objednávek - Kamila Synáčková tel: 702 487 669
Výtvarná dílna:
Každé pondělí od 16:00 hod.
11. 3. Tvoření s HLÍNOU- mísy, misky, tácy (pomůcky: nůž, váleček na nudle, špejle, štětec)
18. 3. Velikonoční VĚNEC (pomůcky: polystyrenový korpus, skořápky od vajec,
případně celá vyfouklá vajíčka, vrbové proutky, proutky břečtanu, peříčka,
kdo má možnost slámu, popřípadě stužku)
25. 3. – hodina z technických důvodů zrušena
31. 3. - 1. 4. BARVENÍ VAJÍČEK voskem a jinak
j
(pro zájemce je možnost o velikonočních svátcích
uspořádat barvení vajíček voskem, klasickými technikami, atd. Volba času a dne je na Vás.)
- prosíme zájemce o barvení vajíček, aby se nahlásili na obecním úřadě nebo formou SMS
(725031368) či emailu (libejovice@tiscali.cz
libejovice@tiscali.cz).
). Podle zájemců určíme konkrétní den a místo konání.

 Knihovna:
Do místní knihovny v Libějovicích byl opět zapůjčen
zapů
soubor knih z knihovny ve Strakonicích.
Strakonicích Seznam
zapůjčených knížek je k nahlédnutí na stránkách obce nebo přímo v knihovně, která je otevřena každý pátek od
16:00 hod.
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 Úklid dětských hřišť
Jako každý rok se uskuteční úklid na místních dětských hřištích, který proběhne

V sobotu 23. 3. 2013 od 13,00 hod
Srdečně jsou zvány všechny děti i se svými rodiči.
Vezměte sebou potřebné nářadí, hrábě, motyčky,
košíky na listí apod.
V případě nepříznivého počasí se domluví nový termín přímo na místě.
Účastníky nemine sladká odměna.

 Masopustní úterý v pohostinství u Kiewegů
Jako každý rok byla ukončena plesová sezóna tradičním masopustem 12. února 2013 v pohostinství
u Kiewegů.



Významná životní jubilea:
V měsíci březen oslaví svá významná životní jubilea:
Hucková Marta 50 let
Novák David 18 let
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

 Krásné velikonoce, hodně sluníčka a bohatou pomlázku přeje
Obec Libějovice a její zaměstnanci.
___________________________________________________________________________
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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