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Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 2/2015
Únor 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:
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.

Místní poplatky v roce 2015 – odpad, pes:
Poplatky v místních částech Černěves a Nestanice budou vybírány v úterý 26. 3. 2015 a to v čase
Nestanice 10:40 - 11:30
Černěves 11:45 - 12:15
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.

Upozornění na uzavírku komunikace Libějovice - Záhorčí
Upozorňujeme, že z důvodů opravy povrchu komunikace Libějovice - Chelčice , Záhorčí
bude tato komunikace v termínu od 23. 3 do 24. 4. 2015 na 5 pracovních dnů uzavřena.
Sledujte dopravní značení.
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Zprávy z radnice
Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice
č. 2/2015 ze dne 13. 2. 2015

1) Určení zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelem zápisu Iralovou Lenku.

Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 2/2015/7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2) Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 13. 2. 2015, a to:
1)
Určení zapisovatele
2)
Schválení programu
3)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
4)
Kontrola zápisu č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva ze
dne 9. 1. 2015
5)
Rozpočtové opatření
6)
„Vlajka pro Tibet“
7)
Místní program obnovy venkova 2015-2020
8)
Oznámení pošty Libějovice
9)
Rozpočtový výhled
10)
Rozšíření programu
a) OZV č. 1/2015
b) Bonusy třídění odpadu
c) Organizační struktura obce Libějovice
d) Dohoda o následné péči
e) Dotace JčK
f) Žádost o bezúplatný převod majetku
g) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí
h) Krizový štáb, povodňová komise
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/2 bylo schváleno

8) Oznámení pošty Libějovice
Starosta obce informoval o oznámení uzavření pošty
v Libějovicích od 9. 2. do 13. 2. 2015. Zastupitelstvo bere na
vědomí.

3) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatelem zápisu Koubu Jiřího a
Lahodného Radka. Zastupitelstvo bere na vědomí.

c) Organizační struktura obce Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační strukturu obce
Libějovice. Organizační struktura je přílohou č. 6 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/10a bylo schváleno.

9) Rozpočtový výhled
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled 2016-2020.
Výhled je přílohou č. 4 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/9 bylo schváleno.
10) Rozšíření programu
a) OZV č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. OZV je přílohou č. 5 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/10a bylo schváleno.
b) Bonusy třídění odpadu
Zastupitelstvo obce schvaluje Bonusy třídění odpadu za rok
2014, které jsou vypláceny při úhradě místního poplatku za
svoz odpadů.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/10b bylo schváleno.

4) Kontrola zápisu č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva dne
9. 1. 2015
Předsedající uvedl, že byla provedena kontrola zápisu č.
1/2015 z 9. 1. 2015 z předchozího jednání a nebyly podány
žádné námitky. Zastupitelstvo bere na vědomí

d) Dohoda o následné péči
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o následné péči a
souhlas vlastníka pozemku s opatřením na akci „Výsadba
krajinné zeleně – Vlna 2015“ realizované ing. Václavem Vlnou,
na p. č. 1546 a 1461 v k. ú. Libějovice. Dohoda je přílohou č. 7
zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/10d bylo schváleno.

5) Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválené
rozpočtové opatření č. 13/2014. Rozpočtové opatření je
přílohou č. 2 zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí

e) Dotace JčK
Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí do grantových
programů Jihočeského kraje a to: Grantový program Podpora
JSDH JčK na investiční akci „Motorová stříkačka – JSDHO
Libějovice“. Předpokládané celkové náklady na nákup stříkačky
činí 120 395,- Kč, požadovaná dotace ve výši 70 %, tj.
36 118,50 Kč, minimální podíl vlastních nákladů bude činit 30
%. Grantový program Podpora zřízení bezpečnostních prvků na
pozemních komunikacích na neinvestiční akci – údržba
provozuschopnosti majetku: „Lepším značením k vyšší
bezpečnosti občanů“. Předpokládané celkové náklady na
nákup a instalaci dopravního značení 47 901,- Kč, z toho

6) „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo obce schvaluje nepodpořit žádost Spolku
Lungsta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/6 bylo schváleno.
7) Místní program obnovy venkova 2015-2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Místní program obnovy venkova
obce Libějovice na období 2015-2020. Program je přílohou č. 3
zápisu.
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požadovaná dotace ve výši 38 320 Kč, minimální podíl
vlastních nákladů bude činit 30 %. Zároveň pověřuje starostu
obce podáním žádostí.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/10e bylo schváleno.

č. 2/2015

g) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za
účelem uložení kabelu pro veřejné osvětlení v obci Libějovice
na pozemcích ve vlastnictví Jihočeského kraje, oprávnění
hospodařit s majetkem má Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje - p. č. 480/3, 505/2, 505/2, 505/1 a 517/1, vše v k. ú.
Libějovice. Podáním žádosti pověřuje starostu obce.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/10f bylo schváleno.

f) Žádost o bezúplatný převod majetku
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezúplatný
převod pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje, oprávnění
hospodařit s majetkem má Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice. Jedná se o
pozemky pod chodníky v obci Libějovice, p.č. 480/19 o výměře
2
2
2
80 m , 505/4 o výměře 71 m a 1563 o výměře 16 m , vše
v k.ú. Libějovice. Podáním žádosti pověřuje starostu obce.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/10f bylo schváleno.

h) Krizový štáb, povodňová komise
Zastupitelstvo obce schvaluje krizový štáb obce Libějovice a
povodňovou komisi obce Libějovice zřízených dle zákona č.
240/2000 Sb. o krizovém řízení. Složení komise a štábu je
přílohou č. 8 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2015/10f bylo schváleno.

Poplatek za psa
• Jaká je výše poplatku?
Výše poplatku za psa v obci Libějovice je za prvního psa 80,- Kč a za druhého a dalšího psa 120,- Kč.
Poplatek je splatný do 30. 3. příslušného kalendářního roku.
• Kdo je povinen hradit poplatek?
Poplatek za psa je povinen hradit majitel psa s trvalým bydlištěm v obci Libějovice. Pokud majitel bydlí v obci
Libějovice, avšak má trvalé bydliště hlášené jinde je povinen psa nahlásit v místě trvalého bydliště, kde za něj
má povinnost poplatek hradit.
• Když si pořídím nového psa.
Psa je nutné přihlásit na Obecním úřadě Libějovice, kde mu bude přidělena identifikační známka s číslem. Tato
známka je určena pouze pro jednoho konkrétního psa -není přenosná.
• Psa již nevlastním, nebo pes zemřel.
Jakákoliv změna ve vlastnictví psa nebo případné úmrtí psa je nutné nahlásit na Obecním úřadě Libějovice a
vrátit identifikační známku.
• Pes zemřel a pořídil jsem si nového.
V případě, že pes zemřel a majitel si v zápětí pořídí nového psa, je nutné tuto skutečnost opět nahlásit a vrátit
původní identifikační známku. Na nového psa bude přidělena známka nová.
• Pes známku ztratil.
V případě ztráty známky je nutné tuto skutečnost nahlásit. Bude přidělena známka nová, se stejným číslem.
• Jaký pes je osvobozen od poplatku?
Štěně do tří měsíců a dále pes, jehož majitel je držitelem průkazu ZTP/P. Ale vždy tito psi podléhají ohlašovací
povinnosti.
Majitel psa je za psa zodpovědný a je povinen za psa uklízet veřejné prostranství. Již poněkolikáté
upozorňujeme, že veřejné prostranství je po celé vsi, tzn. na trávnících okolo domů, na hrázi v Libějovicích, atd.
Na Obecním úřadě Libějovice je možné zakoupit sáčky na exkrementy - 4 role za 37,- Kč (1 role 20 sáčků).
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Úklid dětských hřišť
Jako každý rok se uskuteční
ční úklid na místních dětských
d
hřištích, který proběhne

V sobotu 28. 3. 2015 od 13:00 hod
Srdečně jsou zvány všechny děti i se svými rodiči.
Vezměte sebou potřebné nářadí, hrábě, motyčky,
košíky na listí apod.
V případě nepříznivého počasí se domluví nový termín přímo na místě.
Účastníky nemine sladká odměna.

Dětský maškarní bál Nestanice
Dovolte mi, abych Vás pozvala na dětský maškarní bál do víceúčelového zařízení v Nestanicích.
Pro dětičky je připravena zábava, soutěže a nějaké dobroty.
Vstupné dobrovolné.
KDY: 14. 3. 2015 (sobota) od 14:00
KDE: Víceúčelové zařízení Nestanice
Večer bude zábava pokračovat hasičským plesem kdy k tanci a poslechu bude hrát kapela RELAX.
RELAX
Lucie Kvěchová

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 16:00 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.
materiálem
Kontakt: Obec Libějovice: 383 382 064, 725 031 368, Lektor - Centková Petra 728 772 991

Významná životní jubilea:
V měsíci březen oslaví svá významná životní jubilea:
Bromová Růžena 85 let
V měsíci únor jsme zapomněli poblahopřát životní jubileum
Albrechtová Gerta 75 let
Šulec František 91 let
Oslavencům se omlouváme.
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Oslavencům nad 70 let uvedených
h v občasníku bude gratulace předána osobně.
____________________________________________________________________
Občasník
ík obcí Libějovice, Nestanice, Černěves
Č
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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Základní informace správce daně k podání daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob
Pro obec: Libějovice
je místně příslušným správcem daně
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Vodňanech
Adresa: Jiráskova 116/I
389 01 Vodňany
Kdy lze podat daňové přiznání:
Úřední hodiny – pondělí, středa 8:00 – 17:00
V termínu od 23. 3. 2015 do 1. 4. 2015 ve všech pracovních dnech budou mít všechna
územní pracoviště rozšířené úřední hodiny do 18:00 hodin.
Mimo tuto dobu lze daňové přiznání podat samozřejmě kdykoliv v běžných úředních
hodinách správce daně.
Kdy lze zaplatit daň na pokladně územního pracoviště :
Pondělí, středa 8:00 – 11:00 hod
12:00 – 15:00 hod
Od 23. 3. 2015 do 1. 4. 2015 bude v těchto pokladních hodinách otevřena pokladna
v pracovní dny denně.
Spojení: telefon ústředna, podatelna:
e-mail:

383 365 111
podatelna2217@fs.mfcr.cz

Číslo účtu Finančního úřadu pro Jihočeský kraj pro platbu daně z příjmů fyzických
osob:

721-77627231/0710
Variabilní symbol u platby fyzických osob je rodné číslo poplatníka.
Za den platby je považován den připsání na účet finančního úřadu.

Podrobné informace o tom kdo je povinen podat daňové přiznání a další důležité podrobnosti o podání
daňového přiznání najdete na stránkách obce Libějovice www.libejovice.cz

