Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Číslo 8/2013
Srpen 2013

č. 8/2013

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

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

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:
6. 8.

20. 8.

3. 9.

17. 9.

1. 10.

15. 10.

29. 10.

12. 11.

26. 11.

10. 12.

24. 12.

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.

 E.ON – upozornění
Na základě § 25 odst. 4 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) o odstranění, nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
1.
2.

3.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu
( s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m.
U vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního
přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo,
které je vymezeno vzdáleností 7 m kolmo od svislé roviny krajního vodiče na obě strany a kde je
dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m.
U vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m a dále je nutno respektovat ochranné
pásmo, které je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny krajního vodiče na obě strany a
kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m.
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V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit E. ON Česká
republika, s.r.o., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných
bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz,
může být prováděna pouze se souhlasem E.ON Česká republika, s.r.o. a za dozoru osoby jí
ustanovené.

Odstranění a okleštění dřevin proveďte v termínu do 15. listopadu tohoto roku.
Bližší informace na telefonním čísle 840 111 333

Zprávy z radnice
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice
č. 8/2013 ze dne 9. 8. 2013
1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Radek Lahodný, Jan
Kieweg
zapisovatelem: Svatá Zuzana
2)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 9. 8. 2013, a to:
1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu č. 7/2013 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 12. 7. 2013
4) Výsledky a pravidla soutěže „Jihočeši třídí odpady“
5) Rozpočtové opatření č. 7/2013
6) Výsledky hospodaření za 1.pol. 2013 – VaK
7) Požární řád
8) Informace – územní plán Libějovice
9) Rozšíření programu:
a) Poděkování Diakonie Broumov
b) Odpověď k žádosti o prodej pozemku
c) Žádost o koupi bytu
d) Přísedící pro Okresní soud Strakonice
e) Výběrové řízení
f) Oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření
g) Havarijní stav kanalizace od č.p. 76
Libějovice
h) Žádost o souhlas a pronájem
i) Změna termínu příštího zasedání
zastupitelstva
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2013/2 bylo schváleno.
3)

Kontrola zápisu č. 7/2013 ze zasedání zastupitelstva ze
dne 12. 7. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
7/2013 ze dne 12. 7. 2013 z předchozího jednání
zastupitelstva obce bez závad.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
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Usnesení č. 8/2013/3 bylo schváleno.
4) Výsledky a pravidla soutěže „Jihočeši třídí odpady“
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce výsledky soutěže
„Jihočeši třídí odpady“ obcí Jihočeského kraje zapojených do
systému třídění odpadu společnosti EKO-KOM. Průběžné
výsledky: za IV. čtvrtletí 2012 byla obec Libějovice umístněna
na 29. místě a za I. čtvrtletí 2013 byla umístněna na 69. místě.
Starosta obce informoval, že z dlouhodobého pohledu se
zapojení do systému třídění odpadu v ostatních obcích
v přepočtu na 1 obyvatele zvýšilo a v naší obci stagnuje ve
stejné výši.
Zastupitelstvo bere na vědomí
5) Rozpočtové opatření č. 8/2013
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení
rozpočtové opatření č. 8/2013. 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.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013.
Opatření je přílohou č. 2 zápisu
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2013/5 bylo schváleno.

6) Výsledky hospodaření za 1. pol. 2013 - VaK
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce zaslané výsledky
hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace hospodařící
s naším majetkem (vodovody) za 1. pololetí roku 2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí
7) Požární řád
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2013 Požární řád obce Libějovice, kterou se ruší Obecně
závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 3. 9. 2004. OZV je přílohou
č. 3 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2013/7 bylo schváleno.
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prostranství – chodníky Černěves“ – vybrán byl dodavatel:
firma HIKI, s. r.o, , celková cena díla 340 137,00 Kč, podíl obce
170 137,- Kč, z dotace bude hrazeno 170 000,- Kč.
Na akci „ Rozvoj a vybavení zázemí pro místní aktivity v
Černěvsi“ pro dodávku stavebních prací – byla vybrána firma
Pavel Centko, celková cena dodávky stavebních prací 49 041,Kč, z dotace bude hrazeno max. 90% celkově uznatelných
nákladů (z ceny bez DPH), zbylou část uhradí obec ze svých
prostředků. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podepsáním smluv o dílo s vybranými dodavateli (po uplynutí
lhůty pro podání odvolání k výsledku výběrového řízení) a
zapracováním do rozpočtu obce. Návrh smluv je přílohou č. 4
zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2013/9e bylo schváleno

8) Informace – územní plán Libějovice
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zaslaných
pokynech Městského úřadu Vodňany panu Ing. Arch. Zdeňku
Gottfriedovi zpracovávajícímu návrh územního plánu naší
obce na základě uskutečněných společných jednání
s dotčenými orgány pro úpravu územního plánu Libějovice.
Zastupitelstvo bere na vědomí
9) Rozšíření programu:
a) Poděkování Diakonie Broumov
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce poděkování za
zorganizování a přispění občanů obce k mimořádnému sběru
použitého ošacení, hygienických a čisticích prostředků
určených na pomoc lidem, kteří byli postiženi letošními
povodněmi. Zastupitelstvo bere na vědomí

f) Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zaslaném
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření Krajským
úřadem dne 12. 9. Zastupitelstvo bere na vědomí

b) Odpověď k žádosti o prodej pozemku
Zastupitelstvo obce schvaluje zachování původních podmínek
prodeje oddělené části pozemku p.č.1559 v k.ú. Libějovice ve
smyslu pravidel a kompetencí k nakládání s obecním
majetkem stanovených Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. dle
schváleného usnesení č. 6/2013/16e a uskutečnění jednání
s žadatelem ve věci zachování původních podmínek za účasti
starosty nebo místostarosty a předsedy kontrolního výboru a
informování o výsledku tohoto jednání na příštím zasedání
zastupitelstva.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2013/9b bylo schváleno.

g) Havarijní stav kanalizace od č.p.76 Libějovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu
kanalizace a o jednáních o způsobu opravy úseku kanalizace
od Libějovice č.p.76 a termínu realizace v nejbližších týdnech.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na
obnovu této kanalizace ihned, jak bude vyhlášen příslušný
dotační program na obnovu majetku po povodních 2013. Pro
tento případ nutné opravy schvaluje zapracovat v rámci
rozpočtového opatření výdaje na předfinancování opravy ve
výši maximálně
330 000,- Kč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu
podáním žádosti o dotaci a vypracování a podpisem smluv o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smluv o
zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků.
Návrhy smluv jsou přílohou č. 5 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2013/9g bylo schváleno

c) Žádost o koupi bytu
Zastupitelstvo obce Libějovice schvaluje zaevidování žádosti o
koupi bytové jednotky v bytových domech Libějovice 71 nebo
72 z důvodu tíživé životní situace žadatele. Zároveň
zastupitelstvo
obce
schvaluje
pověření
starosty
obce vypracováním podmínek a pravidel při realizaci prodeje
obecních bytů v bytových domech Libějovice č. 71 a 72 včetně
příslušenství k bytům a příslušných pozemků. Tato pravidla se
budou týkat nejen žadatelů v tíživých životních situacích (i
vzhledem k již dříve evidovaným žádostem) i z řad obyvatel
s trvalým pobytem v naší obci (jedná se o uvolněné byty bez
nájemníků). Součástí podmínek musí být upřesnění již dříve
schválených podmínek pro prodej stávajícím nájemníkům a
stanovení podmínek pro prodej občanům s trvalým pobytem
v obci (bez vlastnictví vlastní nemovitosti k bydlení) a
podmínek pro případný prodej dražbou. Schvaluje předložení
podmínek nejpozději do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2013/9c bylo schváleno.

h) Žádost o souhlas a pronájem
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání souhlasu se stavbou
závlah bez nájemní smlouvy společnosti Zemcheba s.r.o. , na
pozemku p.č. 1386 v k.ú. Libějovice ve vlastnictví obce
Libějovice a dále schvaluje uzavření smlouvy o Smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na vedení a údržbu
závlah po dobu životnosti stavby úplatně za jednorázovou
úplatu 2000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
vypracováním a podpisem smluv o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene vedení a údržby závlah. Návrh
smlouvy je přílohou č. 6 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2013/9h bylo schváleno

d) Přísedící pro Okresní soud Strakonice
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost Okresního
soudu ve Strakonicích o spolupráci při návrhu nově
přísedících pro Okresní soud ve Strakonicích. Tato žádost
s ustavením podmínek pro jmenování bude součástí dalšího
vydání Občasníku. Občané mají možnost se hlásit na Obecním
úřadě Libějovice. Zastupitelstvo bere na vědomí

i) Změna termínu příštího zasedání zastupitelstva
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o změně
termínu příštího zasedání zastupitelstva, které se uskuteční již
ve čtvrtek 12. 9. 2013. Zastupitelstvo bere na vědomí.

e) Výběrové řízení
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na
akci (dle nejnižší nabídnuté ceny): „Bezpečná veřejná
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 Přísedící
ísedící pro Okresní soud ve Strakonicích
Okresní soud ve Strakonicích zažádal o spolupráci při
při doplnění stavu přísedících u zdejšího soudu.
- Přísedícím může být ustanoven státní občan české republiky, který je způsobilý k právním
úkonům a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude
svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se
svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu.
- Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin,
jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky
nehledí, jako by nebyl odsouzen.
- Výkon funkce přísedícího zaniká mimo jiné dosažením 70 let - analogicky jako u soudců.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Libějovicích.

 Volnočasové centrum:
Masáž:
dle objednávek - Kamila Synáčková tel: 702 487 669
Výtvarná dílna:
První hodina výtvarné dílny po letní pauze bude 9. 9. 2013 od 16:00.. Tato hodina bude pouze
informativní.
Anglický jazyk:
Výuka hodin Anglického jazyka pro děti začne probíhat od 8. 9. 2013 – první hodina bude
od 16:00 pouze informativní,, kdy je nutná účast rodičů.
Zájemci o výuku pro začátečníky se mohou přihlásit na obecním úřadě v Libějovicích
v úředních hodinách nebo e-mailem,
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
bud uskutečněny za podpory Jihočeského kraje

 Slavnosti plodů
Slavnosti plodů se překládají z důvodu voleb do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR na neděli 27. 10. 2013 (28. 10. 2013 – státní svátek).

 Bezpečný sport – oprava obložení v tělocvičně Libějovice:
V těchto dnech byla provedena oprava obložení v tělocvičně Libějovice, která byla finančně
podporována z dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje pro rok
2013 – rekonstrukce stávajících sportovišť.
Tělocvična je opět v provozu
ovozu a připravena k využití.
žití. Obložení instalovala firma
Trobl Michal – truhlářství.
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 Oprava hřbitovní zdi – hřbitov Lomec, I. etapa:
Dále byla uskutečněna oprava hřbitovní zdi na Lomci, která je finančně podporována
z dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje pro rok 2013 – grantový
program Úcta k předkům.
Opravu provedla firma Centko Pavel – provádění staveb.

 Výlet hasičů na Šumavu:
Dne 10. 8. 2013 se Sbor dobrovolných hasičů Lomecka Libějovice vydal poznávat krásy
Šumavy. Počasí jim přálo a tak se někteří z nich vydali i za hranice do Německa na rozhlednu
v korunách stromů. Většina, ale dala přednost krásám české Šumavy a navštívila vyhlídku Černá
hora a Pramen Vltavy. Všichni se nakonec sešli ve skvělé náladě v soukromém pivovaru na Kvildě.
Děkujeme všem organizátorům za krásný den na Šumavě.
Hasiči na hranicích s Německem

Pivovar Kvilda

 Pouť Lomec
8.9.

NE

10.00

Hlavní poutní

Mons. Jiří Paďour OFMCap. Č. Budějovice

15.00

Mládežnická

P. Mgr. Roman Dvořák, Č. Budějovice
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 Diagonie 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, skleničky - vše nepoškozené,
zené, 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, koberce – z ekologických
ekologi
důvodů, nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:
čas::
místo:

21. září 2013
17 -18 hodin
Klubovna Libějovice, Hasičárna Černěves, VÚZ Nestanice

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

Centk
 Na Stofce – restaurace u Centků:
dovolujeme si Vás pozvat do Libějovické pivnice Na Stofce a to ve dnech:
dnech
20. 9. 2013 - ochutnávka slovenských specialit
18. 10. 2013 - Oktoberfest v Libějovicích – Bavorské speciality
Na obě akce je potřebné
ebné se nejpozději
nejpozd den předem objednat na tel. 728 772 991
(nahlásit počet lidí)

 Významná životní jubilea:
V měsíci září oslavíí svá významná životní jubilea:
Benák Antonín 70 let
Tůma Josef 55
5 let

Kobernová Anna 60 let
Šulecová Hedvika 92 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
spokojenost
Oslavencům nad 70
0 let uvedených v občasníku bude
ude gratulace předána osobně.
____________________________________________________________________
Občasník
ík obcí Libějovice, Nestanice, Černěves
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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