Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Číslo 9/2013
září 2013

č. 9/2013

Obecní úřad Libějovice
Libějovice 26
387 72 Libějovice

Tel: 383 382 064
Tel. starosta:
tarosta: 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:
1. 10.
4. 3.

15. 10.
18. 3.

29. 10.
1. 4.

12. 11.
15. 4.

26. 11.
29. 4.

10. 12.
13. 5.

24. 12.
27. 5.

7. 1.
10. 6.

21. 1.
24. 6.

4. 2.
8. 7.

18. 2.
22. 7.

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.

 E.ON – Oznámení o přerušení
p erušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 10. 10. 2013 od 8:00 do 17:00 v obci Nestanice, Černěves
Vypnutá oblast: Nestanice obec, Nestanice výkrmna kuřat, Lomec, Černěves obec, Černěves
areál Zemcheby s. r.o.

 Pošta Libějovice
Ve dne 25. 10. až 30. 10. 2013 bude pošta Libějovice uzavřena z důvodu
vodu dovolené.
dovolené
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 Nebezpečný odpad:
Nebezpečný odpad proběhne 2. 11. 2013
Libějovice 8,00 – 9,00

Nestanice 9,00 – 10,00

Černěves 10,00 - 10,30

 Znečištěná veřejná prostranství:
Upozorňujeme všechny majitele psů (a nejen psů), aby si po nich uklízeli - týká se to
především míst např. chodník pod hrází v Libějovicích, před domy svých sousedů apod.
Znečišťováním veřejných prostranství se dopouští porušení zákona (zákon č. 200/1990 Sb. O
přestupcích § 47 odst. 1 d) a zároveň přestupku proti veřejnému pořádku. To lze sankciovat
pokutou až do výše 20 000,- Kč.
Na obecním úřadě jsou k dispozici k zakoupení sáčky na psí exkrementy.

Zprávy z radnice
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice
č. 9/2013 ze dne 12. 9. 2013
1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Svatošová Blanka, Svatá
Zuzana
zapisovatelem: Iralová Lenka
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. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 9. 8. 2013
4)
Mimořádné jednání zastupitelstva
5)
Rozpočtové opatření č. 9/2013
6)
Rozšíření programu:
a) Žádost ČSOP Makov o poskytnutí příspěvku
b) Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání
c) Slavnosti plodů
d) Řízení – povolení stavby vodního díla – „U
bukového“
e) Územní rozhodnutí – „Chodník Černěves“
f) Zahájení řízení – Doplňkový zdroj vody
g) Odborná příprava strojníků a velitelů
h) Veřejné projednání návrhu změny územního
plánu Malovice
i) Zahájení řízení – „Černěves p.č. 12/3 – kNN“
j) Vyjádření vlastníka pozemku – oprava
kanalizace Libějovice u čp. 76
k) Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu
l) Nabídka firmy Tendromat
m) Ústní jednání – prodej oddělené části
pozemku p.č. 1559
Výsledek veřejného hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení č. 9/2013/2 bylo schváleno.
3)

Kontrola zápisu č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva ze
dne 9. 8. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
8/2013 ze dne 9. 8. 2013 z předchozího jednání zastupitelstva
obce bez závad.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2013/3 bylo schváleno.
4) Mimořádné jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schvaluje termín mimořádného jednání
zastupitelstva a to v pátek 20. 9. 2013 od 18,00 hod a
pověřuje starostu zveřejněním oznámení o místě a době
jednání zastupitelstva obce na úřední a elektronické úřední
desce Obecního úřadu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2013/4 bylo schváleno
5) Rozpočtové opatření č. 9/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2013.
Opatření je přílohou č. 2 zápisu
Výsledek veřejného hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2013/5 bylo schváleno.
6) Rozšíření programu:
a) Žádost ČSOP Makov o poskytnutí příspěvku
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na
zajištění provozu záchranné stanice živočichů Makov a
navrhuje poskytnutí příspěvku – neinvestiční dotace ve výši
1000,- Kč a pověřuje starostu vypracováním a podpisem
smlouvy o poskytnutí transferu. Návrh smlouvy je přílohou č.
3 zápisu
Výsledek veřejného hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2013/6a bylo schváleno.
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b) Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o
ukončeném dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok
2013 – bez závad. Zastupitelstvo bere na vědomí
c) Slavnosti plodů
Starosta obce předložil zastupitelstvu informace o stavu
příprav na letošní slavnosti plodů v Libějovicích a změně jejich
termínu z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky na neděli 27. 10. 2013. Zastupitelstvo bere na
vědomí

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci
Městského úřadu Prachatice o zaslané pozvánce na veřejné
projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Malovice na
30. 9. 2013 na Obecním úřadě Malovice. Zastupitelstvo bere
na vědomí
i) Zahájení řízení – „Černěves p.č. 12/3 kNN“
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o
zaslaném oznámení Městského úřadu Vodňany k zahájení
územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o
umístění stavby „Černěves p.č. 12/3 – kNN na 8. října 2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

d) Řízení – povolení stavby vodního díla – „U bukového“
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o
zahájení a následném přerušení řízení a výzvě k odstranění
nedostatků žádosti ve věci povolení vodního díla – malé vodní
nádrže „U Bukového“ na pozemku p.č. 1051 v k.ú. Černěves u
Libějovic. Zastupitelstvo bere na vědomí

j)

Vyjádření vlastníka pozemku – oprava kanalizace
Libějovice u čp. 76
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o
zaslaném souhlasném stanovisku se stavbou - oprava
kanalizace Libějovice u čp. 76 Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových jako vlastníka dotčených pozemků.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

e) Územní rozhodnutí – „Chodník Černěves“
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o
zaslaném územním rozhodnutí o umístění stavby „Chodník
Černěves“ pro obec Libějovice jako žadatele. Rozhodnutí je
zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce Obecního
úřadu Libějovice. Zastupitelstvo bere na vědomí

k) Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu
Starosta obce informoval o zaslaném rozhodnutí Městského
úřadu Vodňany – odboru životního prostředí ke schválení
kanalizačního řádu stokové sítě obce Libějovice a místních
částí Černěves, Nestanice. Starosta obce zajistí zveřejnění
kanalizačního řádu na úřední a elektronické úřední desce
Obecního úřadu Libějovice. Zastupitelstvo bere na vědomí

f) Zahájení řízení – Doplňkový zdroj vody
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zaslaném
oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému
ústnímu jednání (na 17. 9. 2013) o umístění stavby
„Doplňkový zdroj vody č. 2 ze zatopeného kamenolomu
Vrchy“ na pozemcích p.č. KN 58/1, 58/3, 64/7 v k.ú.
Malovičky a p.č. KN 1099 v k.ú. Černěves u Libějovic.
Zastupitelstvo bere na vědomí

l) Nabídka firmy Tendromat
Starosta obce předložil zastupitelstvu zaslanou nabídku firmy
Tendromat elektronické obchodování Praha k organizaci
elektronických výběrových řízeních na služby, dodávky a
stavební práce (nákupní eAukce). Zastupitelstvo bere na
vědomí

g) Odborná příprava strojníků a velitelů
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zaslané
pozvánce na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek
SDH v roce 2013 pořádané Hasičským záchranným sborem
Jihočeského kraje. Starostou bude zajištěno předání pozvánky
velitelům jednotlivých Jednotek sborů dobrovolných hasičů
obce. Zastupitelstvo bere na vědomí
h)

č. 9/2013

m) Ústní jednání – oddělená část pozemku p.č. 1559
Zastupitel Jaroslav Kučera informoval o uskutečněném ústním
jednání ve věci zachování původních podmínek prodeje
oddělené části pozemku p.č.1559 v k.ú. Libějovice. Ústním
jednáním byly odsouhlaseny navržené podmínky prodeje výše
uvedeného pozemku dle původního rozhodnutí zastupitelstva
obce č. 6/2013/16e ze dne 14. 6. 2013. Zastupitelstvo bere na
vědomí

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu
Malovice

 Loučení s prázdninami:
V sobotu 30. 8. 2013 jsme se rozloučili s prázdninami
na hřišti v Libějovicích. Nechyběly soutěže, grilovaná
kuřata a ohňostroj. Zábava byla i pro rodiče,
kteří si mohli vyzkoušet golf.
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 Volnočasové centrum:
Masáž:
Výtvarná dílna:
dle objednávek - Kamila Synáčková tel: 702 487 669
každé pondělí od 16:00 hod
Anglický jazyk:
Výuka hodin Anglického jazyka pro děti se pro malý zájem nekoná.
Výuka hodin pro dospěle je každou neděli od 17:00 hod
Tyto akce budou uskutečněny za podpory Jihočeského kraje

 Večer s dobrodružstvím
Vážení rodiče, připravili jsme pro Vaše ratolesti večer s dobrodružstvím. Co nás čeká?
KDY: 12. 10. (SO) – 13. 10. (NE)
CO: přespání v klubovně
Sraz je v 17:00 před klubovnou v Libějovicích. Čekají nás deskové hry, stezka odvahy, čtení pohádek
a přespání v klubovně. V neděli ráno po snídani (v 9:00) akci ukončíme a Vy si můžete dětičky
vyzvednout.
Pro děti bude zajištěna večeře, snídaně a sladké odměny.
CO SEBOU: Pyžamka, spacák, polštářek, karimatku, pevnou obuv
Výpomoc ze strany rodičů vítána ☺. Uvítáme např. upečenou buchtu nejen od maminek, ale i
tatínků. Veškeré informace získáte na obecním úřadě.

 Kulturní okénko:
STROM
Tak vidíš. Jak se mám. Do mých prodloužených prstů žhne slunce a jen pár
lístků mě chrání před spálením. A ty jdeš dál a dál.
Po staletí vítr, led, sníh mi ohýbá hřbet a ty jdeš dál a dál.
Proč se jednou ke mně neposadíš – neobejmeš.
Zapomněl jsi již na mou bolest, když do mě vrhals nůž a ryl snad všechna
dívčí jména z kalendáře?
Víš, jednou přijdou s pilou, rozřežou a spálí.
A pak už nic. Už nikdy nic. Chceš-li, nezapomeň. Tvůj strom.
(Zdeněk Lang)

 Významná životní jubilea:
V měsíci říjen oslaví svá významná životní jubilea:
Švecová Ludmila 85 let
Staněk Jakub 18 let

Kadlec Josef 55 let
Lahodný Radek 18 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Oslavencům nad 70 let uvedených v občasníku bude gratulace předána osobně.
____________________________________________________________________
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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