Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec

4/2013

Číslo 4/2013
Duben 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:
30. 4.
15. 10.

14. 5.
29. 10.

28. 5.
12. 11.

11. 6.
26. 11.

25. 6.
10. 12.

9. 7.
24. 12.

23. 7.

6. 8.

20. 8.

3. 9.

17. 9.

1. 10.

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.



Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací – bude
de přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 6. 5. 2013
Od 07:30 do 09:30 - obec Libějovice horní část okolí PS – č. p. 31, 71, 72
- Libějovice Policie ČR
- Libějovice vepřín ZD Chelčice
- Areál Fructovo Libějovice
Od 09:30 do 11:30 - část obce Libějovice v okolí školy
Od 12:00 do 14:00 - obec Libějovice od OÚ směr Hvožďany,
- areál ZD Chelčice – dílny v Libějovicích
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Zprávy z radnice:
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 4/2013 ze dne 12. 4. 2013

5) Rozpočtové opatření č. 4/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2013. Opatření je přílohou č. 2 zápisu
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2013/5 bylo schváleno.

1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Pavel Centko, Zuzana
Svatá
zapisovatelem: Lenka Iralová
2)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 12. 4. 2013, a to:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
2)
Schválení programu
3)
Kontrola zápisu č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 8. 3. 2013
4)
Dotace Krajský úřad
5)
Rozpočtové opatření č. 4/2013
6)
Doporučená opatření v lesích
7)
Vyúčtování neinv. nákladů ZŠ Katovice
8)
Vyúčtování neinv. nákladů MŠ Chelčice
9)
Usnesení o nařízení dražebního jednání
10)
Účetní závěrka a oznámení o konání řádné valné
hromady České spořitelny, a.s.
11)
Nebezpečný odpad
12)
Rozšíření programu:
a) Vyúčtování finančního vypořádání
veřejného vodovodu za rok 2012
b) Žádost o vyjádření k udělení licence
k provozování autobusové dopravy
c) Valná hromada SMOOS
d) Poskytnutí příspěvku – Úřad práce
Strakonice
e) Informativní rozbor vody
f) Výsledky soutěže ve sběru papíru
g) Náhradní výsadba
Výsledek veřejného hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2012/2 bylo schváleno.

6) Doporučená opatření v lesích
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o
zaslaných doporučených opatření v lesích pod odbornou
správnou na rok 2013 Lesní správou Vodňany. Opatření se
týkají katastrálního území Nestanice. Zastupitelstvo bere na
vědomí
7) Vyúčtování neinv. nákladů ZŠ Katovice
Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování neinvestičních
výdajů za rok 2012 za žáky plnící si povinnou školní
docházku v základní škole Městyse Katovice. Celkové
náklady pro rok 2012 za ZŠ činili 11 516,- Kč, zaplacená
záloha 11 358,- Kč, za celkem 2 žáky. Doplatek vyúčtování
činí 158,- Kč.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2013/7 bylo schváleno.
8) Vyúčtování neinv. nákladů MŠ Chelčice
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení
vyúčtování neinvestičních výdajů za rok 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování neinvestičních
výdajů za rok 2012 za předškolní děti v Mateřské škole Obce
Chelčice. Celkové náklady pro rok 2012 pro Obec Libějovice
(za 1 žáka) činily 27 215,- Kč, do této částky je započítána i
výměna střešní krytiny na budově školky. Proti tomuto
návrhu nebyly podány žádné námitky. Před hlasováním o
návrhu byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2013/8 bylo schváleno.

3)

Kontrola zápisu č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 8. 3. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
3/2013 ze dne 8. 3. 2013 z předchozího jednání
zastupitelstva obce – bez závad.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2013/3 bylo schváleno.

9) Usnesení o nařízení dražebního jednání
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce usnesení o
nařízení dražebního jednání o provedení elektronické
dražby nemovitostí – ideální polovina parcely 1239, k. ú.
Libějovice.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4) Dotace krajský úřad
Starosta obce předložil zastupitelstvu informaci o
poskytnuté neinvestiční dotaci v rámci Jihočeských
krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro
rok 2013 ve výši 20 000,- Kč na realizaci projektu s názvem
„Smysluplné využití volného času dětí a mládeže.
Zastupitelstvo bere na vědomí

10) Účetní závěrka a oznámení o konání řádné valné
hromady České spořitelny a.s.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce oznámená o
konání řádné valné hromady společnosti Česká spořitelna,
a.s. dne 22. 4. 2013. Zároveň informoval o zaslané
individuální účetní závěrce za k 31. 12. 2012. Zastupitelstvo
bere na vědomí.
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11) Nebezpečný odpad
Starosta obce předložil zastupitelstvu informaci o
plánovaném vývozu nebezpečného a velkoobjemového
odpadu v sobotu 8. 6. 2013 a 2. 11. 2013, Libějovice 8–9,
Nestanice 9-10, Černěves 10-10,30 hod. Zastupitelstvo bere
na vědomí

č. 4/2012

byla podána žádost ještě pro další 2 pracovníky.
Zastupitelstvo bere na vědomí
e) Informativní rozbor vody
Starosta obce informoval o probíhající akci Zdravotního
ústavu na zhotovení rozborů vzorků, vystavení protokolů a
odborného posudku k rozboru vody. Informace bude
poskytnuta prostřednictvím občasníku. Zastupitelstvo bere
na vědomí

12) Rozšíření programu:
a) Vyúčtování finančního vypořádání veřejného
vodovodu za rok 2012
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce vyúčtování
nákladů a výnosů za hospodářský rok 2012 dle smlouvy o
nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného
vodohospodářského majetku obce Libějovice za účelem
jeho správy a provozování. Doplatek nájemného za rok
2012 činní 20 062,- Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí

f) Výsledky soutěže ve sběru papíru
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky a odměny za
sběrovou soutěž papíru
Čtvrtletní odměna za 1.Q/2013
Pořadí
Jméno
Množství
Odměna
1
Soukupová Kateřina
382 kg
250,- Kč
a Julie
2
Chrt Tomáš a Klára
229 kg
90,- Kč
3
Kovář Josef a Aneta
144 kg
90,- Kč
4
Staňková Šárka
134 kg
90,- Kč

b)

Žádost o vyjádření k udělení licence k provozování
autobusové dopravy
Starosta obce informoval o zaslané žádosti o písemné
vyjádření k udělení licence k provozování veřejné linkové
osobní dopravy na linku 380520 Vodňany-Chelčice-Netolice,
linku 380570 Strakonice–Vodňany-České Budějovice a linku
380510 Vodňany-Netolice-Lhenice pro dopravce pro
dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice. K tomuto
nejsou žádné připomínky. Zastupitelstvo bere na vědomí

5

126 kg
123 kg

40,- Kč

7

Centková Lucie
Rottbauer Nicolas a
Mattias
Šustrová Andrea

107 kg

40,- Kč

8

Chrtová Marie

102 kg

40,- Kč
Věcná
cena
Věcná
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c) Valná hromada SMOOS
Starosta obce informoval o zaslané pozvánce na Valnou
hromadu Svazku měst a obcí okresu Strakonice, která se
bude konat v pondělí 22. 4. 2013 od 15,30 hod na MěÚ
Strakonice. Zastupitelstvo bere na vědomí

9

Holát František

99 kg

10

Keller Jan

70 kg

11
Obec
47 kg
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2013/12f bylo schváleno.

d) Poskytnutí příspěvku – Úřad práce Strakonice
Starosta obce informoval o poskytnutí příspěvku za účelem
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich
vytvoření z národního individuálního projektu č.
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – Vzdělávejte se pro růst!, za
účelem zřízení 1 pracovního místa. Příspěvek činí 7932,- Kč.
85 % je hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a
15% je hrazeno ze státního rozpočtu ČR. Bude přijat 1
pracovník na poloviční pracovní úvazek od 15. 4. 2013. Dále

90,- Kč

cena

g) Náhradní výsadba
Zastupitelstvo obce schvaluje seznam pozemků určených
k nařízené náhradní výsadbě pro potřebu Obecního úřadu
Libějovice ve věci rozhodování povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les a to pozemky v k.ú. Černěves p.č. 1217,
1218, 1210, 1212, 1118, 1180 a k.ú. Nestanice p.č. 1143 a
1129.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2013/12g bylo schváleno.

 Oznámení finančního úřadu pro Jihočeský kraj
Ode dne 26. 04. 2013 do dne 27. 05. 2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 894253/13/2200-14400301165, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v
obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do
31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší
částce.
Více na www.libejovice.cz

 Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad proběhne 8. 6. 2013
Libějovice 8,00 – 9,00
Nestanice 9,00 – 10,00
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 Sběr plastu
Upozorňujeme občany, že žluté pytle na plasty jsou k dispozici na obecním úřadě
v Libějovicích v úředních hodinách. Za každý pytel tříděného odpadu získáváte body a
následně slevu na poplatek za odpad.
Dále žádáme, občany aby žluté pytle vyndávali před své domy do 8:00 hodin.
V případě, že tak neučiníte, nebude proveden sběr pytlů.
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 Sáčky na psí exkrementy:
Majitelům čtyřnohých miláčků nabízíme sáčky na psí exkrementy, které je
možné zakoupit na obecním úřadě v úředních hodinách.
1 role/ 15 sáčků = 15,- Kč

 Kominík:
Čištění komínů a kontrola spalinové cesty proběhne

V sobotu 4. 5. 2013 a v neděli 5. 5. 2013
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě v Libějovicích.

 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 a odměníme.



Stavění Máje
Jako každý rok proběhne v naších vesničkách 30. 4. 2013 tradiční stavění Máje.



Lampionový průvod

V úterý 7. 5. 2013 se uskuteční
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Sraz účastníků je v 19,30 hodin před budovou obecního úřadu Libějovice.
Děti lampióny s sebou.
Akce bude zakončena slavnostním zapálením ohně na hřišti a ohňostrojem.
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 Volnočasové centrum:
Masáž:
dle objednávek - Kamila Synáčková tel: 702 487 669
Výtvarná dílna:
V neděli 31. 3. 2013 od 13:00 hod. proběhlo Velikonoční malování vajíček.
Sešly se převážně děti, které malovaly vajíčka voskem a vyzkoušely si i techniku skleněná vajíčka.

Více fotek na www.libejovice.cz
Program na další hodiny výtvarné dílny:
29. 4. - Tvoření s filcem (pomůcky: nůžky, jehlu, bavlnku/nit, korálky, knoflíčky, tavnou pistoly, případně
vatu)
6. 5. -Tvoření s FIMO (pomůcky:nůž, váleček, rádýlko, různé pomůcky k tvarování, špachtle, co najdete v
kuchyni)
13. 5. - Mozaika (pomůcky: keramický květináč obyčejný nebo miska, třeba právě pod květník, kladívko,
zbytky obkladu, nebo bude k dispozici skleněná mozaika, houbička)
20. 5. - Smalt
27. 5. - Malba na porcelán
3. 6. - Drátkování
10. 6. - Pokladnička prasátko
17. 6. - Malování na textil
Tyto akce budou uskutečněny za podpory Jihočeského kraje

 Významná životní jubilea:
V měsíci květen oslaví svá významná životní jubilea:
Nováčková Anna 80 let
Vlk Ladislav 80 let
Hejpetr Karel 65 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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