Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 1/2015

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 1/2015
Leden 2015

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
8 – 11
---------8 – 11
8 – 11

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

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2015:
17. 2.

3. 3.

17. 3.

31. 3.

14. 4.

28. 4.

12. 5.

26. 5.

9. 6.

23. 6.

7. 7.

21. 7.

4. 8.

18. 8.

1. 9.

15. 9.

29. 9.

13. 10.

24. 11.

8. 12.

22. 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.

Pošta Libějovice:
Pošta Libějovice oznamuje, že ve dnech 9. 2. - 13. 2. 2015 bude z provozních důvodů uzavřena.

Místní poplatky v roce 2015 – odpad, pes:
Poplatky budou vybírány od 16. února 2015 na Obecním úřadě v Libějovicích v úředních hodinách.
Výběr poplatků v místních částech Černěves a Nestanice upřesníme v příštím čísle občasníku.
Známky na odpad 2014 jsou platné až do 31. března 2015.
Žádáme občany o odstranění všech již neplatných známek na popelnicích.
Bez platné známky nebude svozovou firmou popelnice vyvezena. Dle obecně závazné
vyhlášky obce Libějovice jsou pro vývoz určeny nádoby (popelnice) o objemu 110 l.
1

Občasník obcí Libějovice,
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Zprávy z radnice
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice
č. 1/2015 ze dne 9. 1. 2015

1) Určení zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelem zápisu Svatou Zuzanu.

6) Grantové programy – Jihočeský kraj
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o poskytnutí
grantu Jihočeského kraje:
1) Grantový program Podpora práce s dětmi a mládeží,
akce „ Volnočasové centrum obce Libějovice“.
Celková předpokládaná částka nákladů určených na
tuto akci je 29 000,000, Kč, z toho požadovaná dotace
8 700,- Kč, minimální podíl obce na úhradě nákladů
musí činit 20% z celkové částky.
2) Grantový program Podpora sportu, akce „ Malé
hřiště na fotbal a jiné míčové hry“. Celková
předpokládaná částka nákladů určených na tuto akci
je 86 300,- Kč, z toho požadovaná dotace 25 890,890, Kč,
minimální podíl obce na úhradě nákladů musí činit
20% z celkové částky.
3) Grantový program Úcta k předkům, akce „Oprava
hřbitovní zde- hřbitov Lomec II. etapa“. Celková
předpokládaná částka nákladů určených na tuto akci
je 33 656,- Kč, z toho požadovaná dotace 26 924,20
Kč, minimální podíl
podí obce na úhradě nákladů musí
činit 10% z celkové částky.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2015/6 bylo schváleno.

2) Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 2. 1. 2015, a to:
1)
Určení zapisovatele
2)
Schválení programu
3)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
4)
Kontrola zápisu č. 14/2014 ze zasedání zastupitelstva
zastupi
ze dne 29. 12. 2014
5)
Plán kontrol finančního a kontrolního výboru
6)
Grantové programy – Jihočeský kraj
7)
Rozšíření programu
a) Odměny zastupitelů a členů výborů v roce
2015
b) Informace České pošty
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2015/2 bylo schváleno
3) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatelem zápisu Hojka Josefa a Kučeru
Jaroslava. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7) Rozšíření programu
a) Odměny zastupitelů a členů výboru v roce 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání
ponech
dosavadní výše
odměn zastupitelů a členů výborů jako v roce 2014. Proti
tomuto návrhu nebyly podány žádné námitky. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům Výsledek
Výslede
veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2015/7a bylo schváleno.

4) Kontrola zápisu č. 14/2014 ze zasedání zastupitelstva dne
29. 12. 2014
Předsedající uvedl, že byla provedena kontrola zápisu č.
14/2014 z 29. 12. 2014 z předchozího jednání a nebyly podány
žádné námitky. Zastupitelstvo bere na vědomí
5) Plán kontrol finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce schvaluje plán kontrol finančního a
kontrolního výboru na rok 2015.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2015/5 bylo schváleno.

b) Informace České pošty
Starosta obce informoval o zaslané informaci z jednání
s generálním ředitelem České pošty o zřízení 200 poštovních
poboček na bázi Partner u vybraných obcí. Ty budou osloveny
dopisem. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Volnočasové centrum:
Hodiny anglického jazyka
Vyučovací hodiny probíhají každou neděli od:
16:00 - dospělí začátečníci
17:00 - Předškoláci od 4 do 7 let
19:00 – Dospělí pokročilí
18:00 – Školáci od 7 let
Kontakt: Obec Libějovice: 383 382 064, 725 031 368, Lektor - Kvěchová Lucie: 721 700 947
Výtvarná dílna
Každé pondělí od 16:30 do 18:00 hod. Určeno pro zájemce od 6 do 100 let
Kurzovné 30,- Kč za lekci. Kurzovné se hradí na místě společně s potřebným materiálem.
Kontakt: Obec Libějovice: 383 382 064, 725 031 368, Lektor - Centková Petra 728 772 991
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Pečovatelská služba - nová sociální služba Chelčického domova sv. Linharta, O.P.S.
Vážení spoluobčané,
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. od ledna 2015 (za podpory níže zmíněných obcích) nabízí novou
sociální službu, která je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, žijícím v obci Chelčice, Stožice, Křepice, Libějovické
Svobodné hory, Truskovice, Libějovice, Nestanice, Černěves, Vodňany a přidružených obcích.
Potřebujete pomoc s úklidem domácnosti?
Nemůžete nebo nechcete si denně vařit?
Nestačíte na péči o rodiče či své blízké?
Naším cílem je umožnit uživatelům pečovatelské služby zůstat co nejdéle v domácím prostředí a
zabezpečit jim vhodnou pomoc při tělesných, duševních i sociálních potřebách.
Náš Chelčický domov sv. Linharta jako obecně prospěšná společnost vychází z myšlenky úcty k
člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a snaží se o rodinný přístup ve všech svých službách.
Co nabízíme:
- pomoc s péčí o vlastní osobu (tělesnou, duševní i sociální)
- pomoc při zajištění stravy (rozvoz obědů)
- pomoc se zajištěním chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Kým je konkrétně služba poskytována:
Pečovatelská terénní služba je poskytována třemi ženami, zaměstnankyněmi Chelčického domova
sv. Linharta, o.p.s., na které se můžete s důvěrou obrátit. Kontakt je tento:
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Chelčice 1, 389 01 Vodňany
Bc. Lucie Troblová Teringlová – vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice
Mob. tel.: 607 023 694, E-mail: pecovatelskasluzba@chelcice.cz
Informace Vám také podají:
Zuzana Svatá, Obecní úřad Libějovice (tel. 383 382 064, 725 031 368)
Markéta Cinádrová, Nestanice (tel. 608 076 360)
Chrt Jan, Libějovice (606 692 079)
V případě zájmu neváhejte zavolat a rádi za Vámi zajedeme a potřebné domluvíme.
Za Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Mgr. Klára Kavanová Mušková

Ceník služeb je dispozici na Obecním úřadě Libějovice, popř. na stránkách obce www.libejovice.cz
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Pozvánka

Pohostinství u Kiewegů vás zve na:
Maškarní ples
v sobotu 14. 2. 2015
od 14:00 pro děti a od 20:00 pro dospělé
K tanci a poslechu hraje Lanza

Masopust
v úterý 17. 2. 2015

Významná životní jubilea:
V měsíci únor oslaví svá významná životní jubilea:
Houdek Jaroslav 80 let
Kuřina Karel 70 let
Hrušková Růžena 60 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
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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