Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Číslo 5/2013
Květen 2013

č. 5/2013

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:
ve
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 svozu komunálního odpadu na rok 2013:
11. 6.
15. 10.

25. 6.
29. 10.

9. 7.
12. 11.

23. 7.
26. 11.

6. 8.
10. 12.

20. 8.
24. 12.

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 odevzdat papír a elektrošrot.

 Nebezpečný
ný odpad
Vývoz nebezpečného odpadu proběhne 8. 6. 2013
Libějovice 8,00 – 9,00

Nestanice 9,00 – 10,00

Černěves 10,00 - 10,30

 Komunální odpad
Žádáme občany
any o odstranění
odstran ní všech neplatných známek na popelnicích (snadné
(
určení,
zda je pro konkrétní rok uhrazen poplatek a je možno provést vývoz).

 Pošta Libějovice
Oznamujeme občanům,
m, že pošta Libějovice
Lib
bude uzavřena:
17. 6. – 21. 6. 2013 z důvodů
dů
dovolené
26. 6. 2013
Dne 25. 6. 2013 otevřeno až od 9:30 hod.
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Zprávy z radnice:
Výpis ze zápisu a usnesení ze
zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2013 ze dne
10. 5. 2013

6) Poděkování Diakonie Broumov
Starosta obce předložil zastupitelstvu zaslané poděkování
občanského sdružení Diakonie Broumov za organizování
sběru použitého ošacení obcí Libějovice a poděkování za
účast občanů při sběru. Zastupitelstvo bere na vědomí

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

7) Žádost o udělení licence – linková doprava
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání vyjádření bez
připomínek k žádosti o udělení licence k provozování
veřejné linkové osobní dopravy na lince Frymburk - Lipno
nad Vltavou – Český Krumlov – Lhenice – Písek – Praha.
Zasláním vyjádření pověřuje starostu nejpozději do 13. 7.
2013.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2013/7 bylo schváleno.

2)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 10. 5. 2013, a to:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
2)
Schválení programu
3)
Kontrola zápisu č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 12. 4. 2013
4)
Úprava zálohy – dotace volby prezidenta ČR
5)
Rozpočtové opatření č. 5/2013
6)
Poděkování Diakonie Broumov
7)
Žádost o udělení licence – linková doprava
8)
Stanovisko k posouzení vlivů na ŽP – V432 KočínPřeštice
9)
Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno
10)
Dohoda Úřad práce Strakonice - VPP
11)
Rozšíření programu:
a) Žádost o příspěvek – Klub Radost
b) Věc opuštěná
c) Dotace JSDH
d) Podklady k závěrečnému účtu
e) Elektronická dražba
f) Žádost o poskytnutí příspěvku z Úřadu
práce
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2012/2 bylo schváleno.

8)

Stanovisko k posouzení vlivů na ŽP – V 432 Kočín Přeštice
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o
zveřejněných stanoviscích podle § 10 ve věci posuzování
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů pro záměr: „V432 Kočín – Přeštice,
zdvojení stávajícího vedení 400 kW“. Do stanovisek lze
nahlédnout na naší úřední elektronické desce, případně
prostřednictvím Informačního systému EIA. Zastupitelstvo
bere na vědomí
9) Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno
Zastupitelstvo obce schvaluje zamítnutí podpisu smlouvy č.
1040003978/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídající věcnému břemenu a to na p.č. 562/2 v k.ú.
Nestanice – umístění sloupu NN a kabelu NN u čp. 44 v
Nestanicích a dále
smlouvy o smlouvě budoucí č.
1030014203/002 na p.č. 12/3 v k.ú. Černěves – umístění
kabelu NN a pověřuje starostu jednáním s investorem a
projektantem o realizaci, technickém řešení a podmínkách k
uvedeným záměrům.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2013/9 bylo schváleno.

3)

Kontrola zápisu č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 12. 4. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
5/2013 ze dne 12. 4. 2013 z předchozího jednání
zastupitelstva obce – bez závad.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2013/3 bylo schváleno.

10) Dohoda Úřad práce Strakonice - VPP
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 3 pracovních míst. Příspěvek na mzdové
náklady obce spojené s vytvořením 1 pracovního místa činí
maximálně 7363,- Kč. 85 % je hrazeno z prostředků
Evropského sociálního fondu a 15% je hrazeno ze státního
rozpočtu ČR. Na základě této dohody byli přijati celkem 3
pracovníci na poloviční pracovní úvazek od 15. 4. 2013. Dále
byla podána žádost o poskytnutí příspěvku ještě pro 1
pracovníka. Zastupitelstvo bere na vědomí

4) Úprava zálohy – dotace volby prezidenta ČR
Starosta obce předložil zastupitelstvu informaci o úpravě
zálohy na úhradu výdajů spojených s konáním volby
prezidenta ČR – navýšení o částku 568,- Kč. Zastupitelstvo
bere na vědomí
5) Rozpočtové opatření č. 5/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2013. Opatření je přílohou č. 2 zápisu
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2013/5 bylo schváleno.
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11) Rozšíření programu:
a) Žádost o příspěvek - Klub Radost
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičních
příspěvku z rozpočtu obce na pobyt a stravné zdravotně
postižených dětí v obci Střelské Hoštice pořádané Asociací
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubem
Radost, -Wolkerova 22, Prostějov, IČ 47922281 a navrhuje
poskytnutí příspěvku ve výši: 1 000,- Kč a pověřuje starostu
vypracováním smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2013/11a bylo schváleno.

c) Dotace JSDH
Starosta obce informoval o neposkytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje na vybavení jednotky SDH Libějovice ve
výši 17 526,- Kč a Černěves ve výši 17 526,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí

b) Věc opuštěná
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení věci opuštěné do
majetku obce Libějovice a to osobního automobilu VW
Passat, RZ JB-HN-44 a Škoda Favorit RZ: STH 43-58. Vlastník
věci opuštěné byl prostřednictvím výzvy na úřední desce
Obecního úřadu Libějovice v době od 30. 10. 2012 do 7. 5.
2013 vyzván k doložení vlastnictví k tomuto majetku.
Vzhledem k tomu, že se ve stanovené době nikdo
z vlastníků nedostavil, bude Obcí Libějovice s předmětným
majetkem nakládáno, jako s věcí nalezenou, tj. zařazena do
majetku obce. Vzhledem ke špatnému technickému stavu
vozidel (vraky) zastupitelstvo schvaluje jeho likvidaci dle
platných předpisů a tímto pověřuje starostu obce.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2013/11b bylo schváleno.

e) Elektronická dražba
Zastupitelstvo obce schvaluje účast na elektronické dražbě
zveřejněné na úřední desce obce Libějovice č.j. 132 EX
34683/09-37/Z1 konané dne 16. 5. 2013 ve 13 hod na
portále www.okdrazby.cz ve věci získání vlastnických práv
k p. č. 1239 k.ú. Libějovice a zaslání dražební jistiny ve výši
10 000,- Kč.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2013/11e bylo schváleno.

d) Podklady k závěrečnému účtu
Předseda finančního výboru informoval zastupitelstvo o
provedené kontrole podkladů k závěrečnému účtu a
doporučuje obci Libějovice zveřejnit Závěrečný účet za rok
2012 ve znění předloženém finančnímu výboru.
Zastupitelstvo bere na vědomí

f) Žádost o poskytnutí příspěvku z Úřadu práce
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o podání
žádosti na zřízení 1 pracovního místa na veřejně prospěšné
práce a poskytnutí příspěvku na toto pracovní místo
z Úřadu práce Strakonice. Jedná se o pracovní místo na
dobu určitou, tj. do 30. 11. 2013. Zastupitelstvo bere na
vědomí

__________________________________________________________
 Upozornění pro včelaře - Nařízení státní veterinární správy
Vzhledem ke zjištění ohniska nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v k. ú. Truskovice vymezuje Krajská veterinární správa SVS pro jihočeský kraj ochranné pásmo o poloměru 5 km.
Podrobné informace najdete na
http://www.libejovice.cz/uredni_deska_oznameni_obcanum.php,
Nebo na obecním úřadě v Libějovicích v úředních hodinách.

 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.

 Volnočasové centrum:
Masáž:
dle objednávek - Kamila Synáčková tel: 702 487 669
Výtvarná dílna:
Do konce školního roku nám už zbývají pouhé čtyři hodiny výtvarné dílny, které budeme věnovat:
„Tvoření s FIMO, Malba na porcelán, Drátkování, Malování na textil“.
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Anglický jazyk:
Hodiny Anglického jazyka pro děti o letních prázdninách nebudou. Poslední hodina se tak
uskuteční 23. 6. 2013 Výuka opět začne probíhat od 8. 9. 2013, kdy bude navázáno na předchozí
lekce.
Hodiny anglického jazyka pro dospělé budou probíhat i o letních prázdninách.
Zájemci o výuku pro začátečníky se mohou přihlásit na obecním úřadě v Libějovicích v úředních
hodinách nebo e-mailem, či telefonicky. V případě zájmu začne výuka od září 2013.
V případě zájmu o studium pro pokročilé je možné se přidat k stávajícím skupinám.
Tyto akce budou uskutečněny za podpory Jihočeského kraje

 Lampionový průvod
Jako každoročně se 7. května uskutečnil Lampionový průvod v Libějovicích. Průvod vyrazil ve
20:00 hod. od obecního úřadu. U pomníku padlých byla položena kytice a pan starosta pronesl
proslov. Poté se průvod vydal směrem na fotbalové hřiště. Na hřišti byl zapálen slavnostní oheň a
celá akce byla zakončena ohňostrojem.

 Vítání prázdnin:
Opět se nám blíží konec školního roku a sním i tradiční Vítání prázdnin v Libějovicích. Pro
letošní rok nám tato akce připadá na

29. června 2013
(pozor!! – v kalendáři je uveden chybný datum)
Začátek celé akce bude ve 14:30 hod. a bude probíhat na fotbalovém
hřišti v Libějovicích.
Při nepříznivém počasí bude akce přesunuta do tělocvičny.
Pro všechny děti budou připraveny zajímavé hry, soutěže a hlavně odměny.
Jste všichni srdečně zváni.
Pro velký úspěch loňského stolu plného dobrot si Vás dovolujeme i letos požádat s jeho
naplněním.
Uvítáme pomoc jak při organizaci, tak i nové nápady na různé soutěže.
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Leták obce Chelčice:
Mimořádný, aktuální informační leták pro rodiče dětí navštěvujících MŠ
Chelčice 16. 5. 2013

Vážení spoluobčané, rodiče,
dovolte, abychom Vás oslovili tímto mimořádným informačním letákem pro rodiče dětí
navštěvujících MŠ Chelčice.
Mateřská škola
Rád bych zde uvedl na pravou míru dlouhodobě uvažovanou a veřejností tolik diskutovanou
změnu a záměr zastupitelstva obce pro letošní první pololetí. Obecní zastupitelstvo rozhodlo při
nejbližším možném termínu vypsat v souladu s novelou školského zákona, platnou od 1. 1. 2012,
konkurzní řízení na post ředitelky mateřské školy. K tomuto kroku vedly zastupitelstvo zejména
výhrady části rodičů z let 2009 a 2011 k jejímu vedení a v neposlední řadě neuspokojivé
manažerské vedení školky ve vztahu k aktivitám obce, mikroregionu, MAS a místním spolkům.
Konkurzní řízení se uskutečnilo v měsíci dubnu a (bohužel) k našemu překvapení se jej zúčastnila
pouze jediná uchazečka - stávající paní ředitelka (nechci zde předjímat proč). Výběrovou komisí
nebyla následně doporučena ke jmenování na dalších šest let. Z tohoto důvodu zřizovatel rozhodl
vzápětí o vypsání nového konkurzu, ze kterého, jak všichni doufáme, vzejde k 1. srpnu nová
ředitelka naší MŠ.
Následně proběhla 9. 5. v rámci zastupitelstva diskuse se zástupci rodičů nad danou problematikou
a rodiče se mohli seznámit i s názory a záměry zřizovatele. Byla dohodnuta další otevřená
vzájemná komunikace a spolupráce v rámci vytvoření tzv. malé školské rady. Ta se ze zákona při
MŠ sice nezřizuje, ale obec jako zřizovatel MŠ je připravena tento neformální orgán akceptovat
v rámci komunikace s novým vedením MŠ. Nechtěl bych zde dále rozvádět otázku naprosto
legitimního a po předchozích výhradách k osobě paní ředitelky pro mne i zcela logického vypsání
konkurzu, který ze strany obce jako zřizovatele proběhl dle příslušných ustanovení školského
zákona. Dokonce bych pochopil i fakt, že interpretace stávajícího vedení (paní ředitelky) bude
patrně odlišná. O to více mne však mrzí, že tato jednostranná interpretace a ovlivňování rodičů se
v současné době promítá do atmosféry a chodu celé školky.
Za obec mohu pouze zcela zodpovědně prohlásit, že za tímto krokem nestojí nic jiného než
snaha zlepšit funkci jediné instituce, která se zabývá výchovou našich dětí, a nutná potřeba
nových podnětů pro zdárnou a všestrannou spolupráci zřizovatele a MŠ. Nezbývá mi než věřit, že
tento krok nám pomůže vybrat v rámci opakovaného řízení skutečně vyhovující kandidátku na
tento zodpovědný post. O výsledcích opakovaného konkurzu Vás budeme samozřejmě informovat.

 Významná životní jubilea:
V měsíci červen oslaví svá významná životní jubilea:
Nosková Antonie 90 let
Houdková Marie 70 let
Čížek Václav 65 let

Frydrychová Libuša 60 let
Švec Pavel 55 let
Koubová Adéla 1 rok

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Oslavencům nad 75 let uvedených v občasníku bude gratulace předána osobně.
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Sbor dobrovolných hasičů Chelčice a Obec Chelčice Vás srdečně zvou
na okrskovou
okrskovou soutěž v požárním sportu v rámci
Sdružení dobrovolných hasičů Lomecka o.s.

SDH Chelčice zal. 1897

Obec Chelčice

Okrsková soutěž v požárním sportu se koná dne
8. června na hřišti FK Chelčice. Zahájení ve
12,30 h u hasičské zbrojnice.
Program:
- vystoupení žákovských družstev
- vystoupení družstva žen SDH Chelčice
- okrsková SDH : Chelčice, Truskovice, Újezd, Nestánice, Libějovice a Černěves
- vyhodnocení soutěže
- odpoledne taneční zábava
__

____________________________________________________________________
Občasník
ík obcí Libějovice, Nestanice, Černěves
erněves 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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