Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec

3/2013

Číslo 3/2013
Březen 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
ední hodiny pro veřejnost:
veř
Obecní úřad:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

8 – 11,00
8 – 11,00
---------8 – 11,00
8 – 11,00

------------------12,30 – 15,30
-------------------

 Termíny
ermíny 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,
možné od 8:00 do
9:30 hod., na malém hřišti v Libějovicích
Libějovicí odevzdat papír a elektrošrot.

 Pošta Libějovice
Od 1. 4. 2013 změna pracovní doby – prodloužení otevírací doby pro veřejnost:
Pondělí 8,00 – 11,00
Úterý
8,00 – 11,00
Středa 12,30 – 15,30
Čtvrtek 8,00 – 11,00
Pátek
8,00 – 11,00
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Zprávy z radnice:
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2013 ze dne 8. 3. 2013

Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 3/2013/4 bylo schváleno.

1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Jan Kieweg, Blanka
Svatošová
zapisovatelem: Zuzana Svatá

5) Rozpočtové opatření č. 2/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Opatření je přílohou č. 2 zápisu
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/5 bylo schváleno.

2)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 8. 3. 2013, a to:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
2)
Schválení programu
3)
Kontrola zápisu č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva ze
dne 8. 2. 2013
4)
Informace Úřadu práce Strakonice
5)
Rozpočtové opatření č. 2/2013
6)
Členský příspěvek Mikroregion Chelčicko-Lhenický
7)
Vyúčtování neinv. nákladů ZŠ a Gymnázium Vodňany
8)
Nabídka na odkoupení akcií České spořitelny
9)
Udělení licence k provozování dopravy
10)
Námitka k územnímu plánu
11)
Rozpočtové opatření č. 3/2013
12)
Rozšíření programu:
a) Smlouva o výpůjčce EKO-KOM
b) Stanoviska dotčených orgánů k ÚP obce
Libějovice
c) Žádost o grant – rekonstrukce stávajících
sportovišť
d) Kanalizační řád
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene Povodí Vltavy
f) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene SÚS JK
g) Žádost o grant – úcta k předkům
h) Protokol o provedené dražbě
i) Poplatek za služby – nájem hrobového místa
j) Věcný dar při životním jubileu
k) Žádost o grant – vybavení JSDH
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2012/2 bylo schváleno.

6) Členský příspěvek Mikroregion Chelčicko-Lhenický
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu členského příspěvku
Mikroregionu Chelčicko-Lhenickému, svazku obcí dle usnesení
rady svazku č. 1/2013/4 ze dne 30. 1. 2013 ve výši 10 000,- Kč.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/6 bylo schváleno.

Kontrola zápisu č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva ze
dne 8. 2. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
8/2013 ze dne 8. 2. 2013 z předchozího jednání zastupitelstva
obce – bez závad.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/3 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7) Vyúčtování neinv. nákladů ZŠ a Gymnázium Vodňany
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce vyúčtování
neinvestičních výdajů za rok 2012 za žáky plnící si povinnou
školní docházku v základních školách a v Gymnáziu ve
Vodňanech. Celkové náklady pro rok 2012 za ZŠ činili 334 215,Kč, zaplacená záloha 368 190,- Kč, za celkem 45 žáků.
Přeplatek vyúčtování činí 33 975,- Kč. Za Gymnázium náklady
pro rok 2012 činili 14 519,- Kč, zaplaceno na záloze 16 492,- Kč,
za celkem 1 žáka. Přeplatek vyúčtování činí 1 973,- Kč.
Přeplatek byl zaslán na účet obce. Zastupitelstvo bere na
vědomí
8) Nabídka na odkoupení akcií České spořitelny
Zastupitelstvo obce schvaluje nevyužití nabídky společnosti
Finance Zlín, a.s., na prodej nekótovaných akcií společnosti
Česká spořitelna a.s. ve vlastnictví obce, nabídnutá cena činí
96000,- Kč za 200 ks akcií.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/8 bylo schváleno.
9) Udělení licence k provozování dopravy
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o vyjádření
k udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy
na linku 380780 Blatná – Strakonice – Vodňany – České
Budějovice. Žádost o udělení licence podal dopravce ČSAD
STTRANS a.s., Strakonice z důvodu skončení platnosti stávající
licence k 30. 6. 2013 (linka je provozována).
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3)

4) Informace Úřadu práce Strakonice
Zastupitelstvo obce schvaluje postupné přijetí 4 až 5
pracovníků na veřejně prospěšné práce na údržbu obce a na
práce v lese. Nástup pracovníků bude probíhat postupně od
měsíce dubna dle potřeb obce,
Pracovní poměr nejdéle do 31. 10. 2012.

10) Námitka k územnímu plánu
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce dopis firmy
Dřevomark s.r.o., České Budějovice nazvaný „Námitky dotčené
osoby k územnímu plánu (pozemkovým úpravám) v k.ú. obce
Libějovice“. Tento dopis byl doručen Obecnímu úřadu
Libějovice 25. 2. 2013, tedy po termínu pro podání námitek.
Z tohoto důvodu nemohla být tato námitka zapracována do
souhrnného stanoviska pořizovatele územního plánu – tj.
odboru výstavby a územního plánování MěÚ Vodňany. I tento
pozdě doručený dopis byl přesto postoupen věcně
příslušnému orgánu – pořizovateli k projednání. Po
prostudování výše uvedeného dopisu bylo zjištěno, že tento
dopis se obsahově netýká návrhu územního plánu obce
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Libějovice. Starosta obce sdělil, že územní plán neřeší hranice
pozemků ani vlastnické vztahy, ten řeší pouze využití území.
Budovy Libějovice č.p. 91 a pozemek stp.č. 2/3 obojí v k.ú.
Libějovice, které jsou ve vlastnictví firmy Dřevomark s.r.o.,
v minulosti byly a i v současnosti jsou s využívány za účelem
výroby a skladování. Obec Libějovice nepředpokládá měnit
využití tohoto území.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Rozpočtové opatření č. 3/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013.
Opatření je přílohou č. 3 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/11 bylo schváleno.
12) Rozšíření programu:
a) Smlouva o výpůjčce EKO-KOM
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
kontejnerů od společnosti EKO-KOM, a.s., Praha 4. Návrh
smlouvy je přílohou č. 4 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/12a bylo schváleno.
b) Stanoviska dotčených orgánů k ÚP obce Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje předložení posouzených
stanovisek zpracovateli návrhu ÚP ing. Gottfriedovi
k zapracování do návrhu ÚP, projednání upraveného návrhu
s pořizovatelem a pověřeným zastupitelem obce. Po
provedených úpravách návrhu ÚP schvaluje jeho předložení
zastupitelstvu obce ke schválení. Po kontrole dotčenými
orgány dojde k veřejnému projednání. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu Jana Chrta jednáním se zpracovatelem a
pořizovatelem ÚP o zapracování připomínek do návrhu ÚP
obce Libějovice. Stanoviska jsou přílohou č. 5 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/12b bylo schváleno.
c) Žádost o grant – rekonstrukce stávajících sportovišť
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do grantového
programu Jihočeského kraje na rekonstrukci stávajících
sportovišť:“ Bezpečný sport – oprava obložení v tělocvičně
Libějovice“. Celkové náklady na projekt činí 133 149,- Kč,
z dotace bude hrazeno 80 % (- tj. 106 519,- Kč). Zbylé náklady
budou hrazeny z rozpočtu obce za dodržení podmínky 20%
spoluúčasti z vlastních zdrojů (tj. 26 630,-Kč). Kč. Zároveň
zastupitelstvo pověřuje starostu podáním žádosti.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/12c bylo schváleno
d) Kanalizační řád
Zastupitelstvo obce schvaluje kanalizační řád obce Libějovice.
Řád je přílohou č. 6 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/12d bylo schváleno
e)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Povodí Vltavy
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1055
v k.ú. Libějovice. Strana povinná z věcného břemene je Povodí
Vltavy, s.p., Praha. Návrh smlouvy je přílohou č. 7 zápisu.

č. 3/2013

Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 3/2013/12e bylo schváleno.

Zdrželi se 0

f)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
SÚS JK
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 505/1
v k.ú. Libějovice a 569/1 v k.ú. Nestanice. Strana povinná
z věcného břemene je Jihočeský kraj České Budějovice,
prostřednictvím Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
České Budějovice. Návrh smlouvy je přílohou č. 8 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/12f bylo schváleno.
g) Žádost o grant – úcta k předkům
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do grantového
programu Jihočeského kraje - úcta k předkům a to na akci:
Oprava části hřbitovní zdi na hřbitově Lomec, I. etapa“,
předpokládané celkové výdaje jsou 35156,- Kč a navrhuje
zajištění spolufinancování z rozpočtu obce ve výši nejméně
20% celkových nákladů na akce. Zároveň pověřuje starostu
zajištěním podání žádosti.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/12g bylo schváleno.
h) Protokol o provedené dražbě
Starosta obce předložil zastupitelstvu informaci o proběhlé
dražbě bývalého majetku ÚKZÚZ Libějovice – statek. Tyto
objekty a pozemky byly vydraženy a mají nového vlastníka.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
i) Poplatek za služby – nájem hrobového místa
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení poplatku za služby u
pronájmu hrobového místa na částku 120,- Kč za rok/místo
(hrobové či urnové), týká se všech nově uzavíraných smluv od
8. 3. 2013.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/12i bylo schváleno.

j) Věcný dar při životním jubileu
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení částky určené na nákup
věcného daru při životním jubileu na
500,- Kč/osoba s platností od 8. 3. 2013, ostatní podmínky
poskytování darů zůstávají zachovány. Výsledek veřejného
hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/12j bylo schváleno.
k) Žádost o grant – vybavení JSDH
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Programu
Jihočeského kraje na podporu JSDH obcí Jihočeského kraje, 1.
žádost:“Vybavení jednotky JSDH Libějovice“ a 2.
žádost:“Vybavení jednotky JSDH Černěves“. Celkové náklady
na oba projekty činí 50076,- Kč, z dotace bude hrazeno 70 % (tj. 35052,- Kč). Zbylé náklady budou hrazeny z rozpočtu obce
za dodržení podmínky 30% spoluúčasti z vlastních zdrojů (tj.
15024,-Kč). Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podáním
žádosti.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2013/12k bylo schváleno
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 Volnočasové centrum:
Masáž:
dle objednávek - Kamila Synáčková tel: 702 487 669
Výtvarná dílna:

Zveme Vás na

Velikonoční malování vajíček
v neděli 31. 3. 2013 od 13:00 hod.
Co sebou :
Vajíčka mohou byt jak vařená, tak vyfouklá. Barvy na vejce budou k dispozici v dílně.
Vajíčka barvená v cibulových slupkách:

-

cibulové slupky /hnědé, červené/, silonky, nit, pěkně tvarované lístky

Vajíčka malovaná voskem:

-

je třeba stojánek a to buď aromalampu, nebo se
dá lehce vyrobit z plechovky, viz. obrázek, tužku
se špendlíčkem, voskovky, nejlepší jsou ty staré
- klasické.

Vajíčka zdobená barevnými skořápkami:

-

lepidlo (herkules), špejle

Mramorovaná vajíčka:

-

špejle, kousek látky( kterou lze pak vyhodit),
misku na vodu

Skleněná vajíčka:

-

cukr krystal, štětec, lepidlo (herkules), špejle
Tato akce bude uskutečněna za podpory Jihočeského kraje

 Slavnosti plodů
Letošní pořádání slavností plodů připadlo na naši obec
Libějovice ( 26. 10. 2013). Uvítáme jakékoliv náměty jak
reprezentovat naši obec např. kulturním vystoupením
(maminky, babičky, tatínkové, dědečkové, děti, hasiči)
Rádi Vás podpoříme.
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 Úklid dětských hřišť
V sobotu 23. 3. 2013, se i za mrazivého počasí sešli děti a rodiče, aby uklidili dětská hřiště v našich
vesničkách. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se, že v příštím roce nám bude přát lepší počasí a
počet účastníků bude vyšší.

 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.

 Významná životní jubilea:
V měsíci duben oslaví svá významná životní jubilea:
Kordíková Marie 75 let
Bartošová Jaroslava 65 let
Cardová Ludmila 65 let
Holát Karel 65 let
Šebestová Štefánie 55 let
Novák Zdeněk 50 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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