Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 8/2021

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 8/2021
Srpen 2021
Tel:
Tel. starosta:
web:
email:
Knihovna:
Veřejný internet:

Obec Libějovice
Libějovice 26
387 72 Libějovice
383 382 064, 725 031 368
606 692 079
www.libejovice.cz
podatelna@libejovice.cz

Pátek 16 - 17 hod.
V úředních hodinách knihovny

Zprávy z radnice
 Úřední hodiny pro veřejnost:
Obecní úřad:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pošta:

8 - 11
---------8 - 11
--------8 - 11

12 - 17
---------12 - 17
-----------------

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Jednota:
8 – 11
8 – 11
---------8 – 11
8 – 11

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

6 –7
6 –7
6 –7
6 –7
6 –7
7 - 10

8 - 12
8 - 15
8 – 13,30
8 – 13,30
8 - 15
----------

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2021:
7. 9.

21. 9.

5. 10.

19. 10.

2. 11.

16.11.

30.11.

14.12.

28.12.

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, železo, elektrošrot,
olej z kuchyně a žárovky.

 Jednota Libějovice
Od 30. 8. 2021 do 10. 9. 2021 bude změna otevírací doby Jednoty Libějovice:
Pondělí
6:00 – 11:00
Úterý
6:00 – 11:00
Středa
6:00 – 11:00
Čtvrtek
6:00 – 11:00
Pátek
6:00 – 11:00
Sobota
7:00 – 10:00
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 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 03. 09. 2021 od 08:00 do 03.09.2021 14:00
Vypnutá oblast:
obec Černěves, areál Zemcheby s.r.o. v Černěvsi, celá obec Nestánice včetně všech podnikatelských
odběrů, výkrmna kuřat Nestánice Malovičky lokalita u cesty - křižovatka Vodňany - Č. Budějovice
Rábín byty v areálu ZD a přilehlé RD, areál ZEAS AGRO a.s. Rábín Malovičky Jablka stánek
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku
oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné
omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za
zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde
najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

 Prodej stavebních parcel v Libějovicích „U Špýcharu“ – 4. kolo
Předmětem prodeje je 1 pozemková parcela nacházející se v obci a k. ú. Libějovice, která je určena platnou
územně plánovací dokumentací Územní plán Libějovice (účinnou od 20. 8. 2015), k výstavbě rodinných
domů. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 990 Kč/m2 s DPH
Nabídky jsou přijímány do 1. 10. 2021 do 11:00.
Bližší informace naleznete na www.libejovice.cz nebo Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Libějovice.
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 Technický pracovník obce
Obec Libějovice přijme zaměstnance na pracovní pozici technický pracovník obce.
Na dobu: určitou, 1 rok (s možností prodloužení), zkušební doba 3 měsíce
Místo výkonu práce: správní území Libějovice
Rozsah pracovní doby: Plný úvazek, tj. 40 hodin týdně
Forma pracovního poměru: hlavní pracovní poměr
Nástup: 1. 9. 2021
Odměna: 23 000,- Kč/měsíc
Dále nabízíme: 25 dní dovolené, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky,
příspěvek na očkování
Náplň práce: údržba a úklid veřejné zeleně, veřejného prostranství, údržba a opravy majetku obce, práce s
křovinořezem, sekačkou, traktůrkem, motorovou pilou, údržba techniky a zařízení, stavební
práce (včetně zdění), manipulace s náklady, úklid sněhu, zemní práce, sběr tříděného odpadu,
práce v lese i s použitím mechanizace, řízení motorového vozidla aj.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR, způsobilost k právním úkonům, vyučen, řidičský průkaz skupiny
B (osobní automobil), časová flexibilita
Výhodou: technická dovednost, samostatnost, praxe v oboru nebo oboru podobném, řidičský průkaz
skupiny T (traktor).
Práce není vhodná pro osoby se zdravotním omezením.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
f) datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech týkajících se praxe uchazeče
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. U cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
3) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku lze podat osobně na podatelně Obecního úřadu Libějovice, Libějovice 26 nebo zaslat poštou na
OÚ Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice, kontaktní osoba: p. Iralová tel. 383 382 064, p. Chrt tel. 606
692 079.
Toto výběrové řízení nezavazuje ani jednu ze stran k uzavření pracovní smlouvy. Obec Libějovice může toto
výběrové řízení kdykoliv zrušit, bez udání důvodu.
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 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

13. 8. – 19.8.

20. 8. – 26.8.

27. 8. – 2.9.

3. 9. – 9.9.

10. 9. – 16.9.

17. 9. – 23.9.

24. 9. – 30.9.

1. 10. – 7.10.

8. 10. – 14.10.

15. 10. – 21.10.

22. 10. – 28.10.

29. 10. – 4.11.

5. 11. – 11.11.

12. 11. – 18.11.

19. 11. – 25.11.

Kontejner bude převážen ze čtvrtka na pátek.
CO LZE VHODIT:
 VEŠKERÉ ROSTLINNÉ ZBYTKY (TRÁVA, LISTÍ, KŮRA, ŠTĚPKY, PILINY, ODPAD ZE ZAHRÁDKY)
 ODPAD Z KUCHYNĚ (POUZE ROSTLINNÉ ZBYTKY, OVOCE, ZELENINA)
Je zakázáno do kontejneru ukládat uhynulá zvířata, kůže, vnitřnosti, kosti a zbytky jídel včetně pečiva!!!
Dále žádný materiál nerostlinného původu.

 Zastupitelstvo obce Libějovice:
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 8/2021 ze dne 6. 8. 2021
 Výběrové řízení „ Propachtování zemědělských pozemků“
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemky a to:
Záměr č. 1 - pozemek Nestanice p. č. 1040
Záměr č. 2 - pozemky Nestanice p. č. 1042, 1044, 1050
Záměr č. 4 – pozemek Nestanice p. č. 1021
Záměr č. 5 – pozemek Nestanice p. č. 1006
Záměr č. 7 – pozemky Libějovice p. č. 1231, 1559
Záměr č. 8 – pozemek Libějovice p. č. 1340
Záměr č. 9 – pozemek Libějovice p. č. 1028
Záměr č. 10 – pozemek Libějovice p. č. 1286
Záměr č. 11 – pozemky Libějovice p. č. 1519, 1525
Záměr č. 13 – pozemek Libějovice p. č. 1120
Záměr č. 21 – pozemek Nestanice p. č. 602
Záměr č. 23 – pozemek Černěves p. č. 1002
Záměr č. 26 – pozemky Libějovice p. č. 1025, 1026, 1027
Záměr č. 27 – pozemek Libějovice p. č. 1168
Záměr č. 28 – pozemek Libějovice p. č. 1061
Záměr č. 29 – pozemky Nestanice p. č. 1073, 1081
Záměr č. 31 – pozemek Nestanice p. č. 1178
Záměr č. 32 – pozemek Nestanice p. č. 587
Dále zastupitelstvo obce neschvaluje záměr propachtovat z důvodu zachování přístupů k pozemkům z
důvodu zániku pozemku v rámci pozemkových úprav a z důvodu plánované výstavby inženýrských sítí:
Záměr č. 3 – pozemky Nestanice p. č. 1229,1230
Záměr č. 6 - pozemek Libějovice p. č. 1046 (zanikl v rámci pozemkových úprav)
Záměr č. 12 – pozemky Libějovice p. č. 1153, 1147, 1149, 1157, 1159
Záměr č. 14 – pozemek Libějovice p. č. 1360,161,1386
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Záměr č. 15 – pozemky Černěves p. č. 1116, 1120, 1123, 1125, 1183, 1186, 1188, 1189, 1191, část 1118,
část 1121, část 1122, část 1126, část 1180
Záměr č. 16 – pozemky Černěves p. č. 1211, 1220, 1222, 1223, část 1221
Záměr č. 17a) – pozemek Libějovice p. č. část 1086
Záměr č. 17b) – pozemek Libějovice p. č. část 1086
Záměr č. 18 – pozemky Libějovice p. č. část 1253, část 1294
Záměr č. 19a) – pozemek Černěves p. č. část 1028
Záměr č. 19b) – pozemek Černěves p. č. část 1028
Záměr č. 20 – pozemky Černěves p. č. 1018, část 1021
Záměr č. 22 – pozemek Libějovice p. č. 1117
Záměr č. 24 – pozemek Černěves p. č. 1020, část 1021
Záměr č. 25 – pozemek Černěves p. č. 1126
Záměr č. 30 – pozemky Černěves p. č. 1204, 1209, 1206 (plánovaná výstavba inž. sítí)
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a podpis pachtovní smlouvy s vítězným
uchazečem, a to:
 **** na pozemek p. č. 1040 v k. ú. Nestanice (záměr č. 1) za pachtovné ve výši 4050,- Kč/ha/rok.
 **** na pozemky p. č. 1042, 1044, 1050 v k. ú. Nestanice (záměr č. 2) za pachtovné ve výši 4050,Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 4) na pozemek p. č. 1021 v k. ú. Nestanice za pachtovné ve výši 5070,- Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 5) na pozemek p. č. 1006 v k. ú. Nestanice za pachtovné ve výši 5070,- Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 7) na pozemky p. č. 1231 a 1559 v k. ú. Libějovice za pachtovné ve výši 5040,Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 8) na pozemek p. č. 1340 v k. ú. Libějovice za pachtovné ve výši 4410,- Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 9) na pozemek p. č. 1028 v k. ú. Libějovice za pachtovné ve výši 5040,- Kč/ha/rok.
 **** na pozemek p. č. 1286 v k. ú. Libějovice (záměr č. 10) za pachtovné ve výši 4500,- Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 11) na pozemky p. č. 1519 a 1525 v k. ú. Libějovice za pachtovné ve výši 4830,Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 13) na pozemek p. č. 1120 v k. ú. Libějovice za pachtovné ve výši 4830,- Kč/ha/rok.
 ****(záměr č. 21) na pozemek p. č. 602 v k. ú. Nestanice za pachtovné ve výši 2800,- Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 23) na pozemek p. č. 1002 v k. ú. Černěves u Libějovic za pachtovné ve výši 2000,Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 26) na pozemky p. č. 1025, 1026 a 1027v k. ú. Libějovice za pachtovné ve výši 4920,Kč/ha/rok.
 **** na pozemek p. č. 1168 v k. ú. Libějovice (záměr č. 27) za pachtovné ve výši 4050,- Kč/ha/rok.
 **** na pozemek p. č. 1061 v k. ú. Libějovice (záměr č. 28) za pachtovné ve výši 4050,- Kč/ha/rok.
 **** (záměr č. 29) na pozemky p. č. 1073, 1081 za pachtovné ve výši 3500,- Kč/ha/rok.
 **** na pozemek p. č. 1178 v k. ú. Nestanice (záměr č. 31) za pachtovné ve výši 4050,- Kč/ha/rok.


**** na pozemek p. č. 587 v k. ú. Nestanice (záměr č. 32) za pachtovné ve výši 4050,- Kč/ha/rok.

 Ceník za poskytované služby
Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník za poskytované služby s platností od 6. 8. 2021.
 Dodatek č. 1 ke spisovému a skartačnímu řádu
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke spisovému a skartačnímu řádu Obce Libějovice.

 Kronika Obce Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky Obce Libějovice za roky 2011 - 2020.
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Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 9/2021 ze dne 27. 8. 2021
 Změna podmínek pro novou výstavbu „Špýchar“ Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla na prodej stavebních parcel v Libějovicích „U Špýcharu“ – změna č.
 Žádost o příspěvek Žlutý Petrklíč
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 50.000,- Kč Domovu
Žlutý Petrklíč, z. s., Nestanice – Lomec 63, 389 01 Vodňany, IČ: 04077261 na financování provozu týdenního
stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z. s. v roce 2021.
 Mateřská škola
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudovat mateřskou školu, školní jídelnu – výdejnu, která se stane
dalším místem uskutečňovaného vzdělávání a školských služeb (dříve odloučeným pracovištěm) Mateřské
školy Chelčice.
 Revokace usnesení č. 5/2021/13d) ze dne 11. 6. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 5/2021/13d) ze dne 11. 6. 2021 – Mateřská škola:
příprava podkladů pro případnou realizaci výstavby.
 Vyhlášení výběrového řízení na prodej stavebních pozemků U Špýcharu – Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení 4. kola výběrového řízení a pravidla na prodej stavebních parcel
v Libějovicích „U Špýcharu“. Cena za m2 je stanovena ve výši 990,- Kč včetně DPH. Pravidla jsou přílohou č. 4
zápisu. Dále starosta obce navrhuje ke schválení výběrovou komisi ve složení Kučera Jaroslav, Ing., Chrt Jiří,
Svatá Zuzana. Náhradníci: Centko Pavel, Vlk Petr, Kocourek Vojtěch.
 Záměr propachtovat část pozemku p. č. 685/1 v k. ú. Černěves u Libějovic
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 685/1 v k. ú. Černěves
u Libějovic. Záměr propachtovat byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu
Libějovice od 4. 8. 2021 do 20. 8. 2021.
Dále Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu č. 20/2021/P uzavřenou s **** na část pozemku p. č.
685/1 v k. ú. Černěves u Libějovic o výměře 1,04 m2. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a
výše pachtovného bude 50,- Kč/rok.
 Vyhlášení výběrového řízení na propachtování zem. pozemků
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla výběrového řízení na propachtování zemědělských pozemků,
u kterých končí platnost pachtovní smlouvy k 30. 9. 2021. Pravidla výběrového řízení jsou přílohou
č. 6 zápisu. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi ve složení: Chrt Jiří, Kučera Jaroslav Ing,
Zuzana Svatá, náhradníci: Vlk Petr, Vojtěch Kocourek, Iralová Lenka.


Rozšíření programu
a) Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření č. 6/2021.

**** Osobní údaj byl anonymizován v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).
Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Libějovice
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Kultura
 Pouťové odpoledne v Nestanicích
Sbor dobrovolných hasičů Lomecka Nestanice Vás zve
V sobotu 11. září 2021 od 13:30 hod. na
POUŤOVÉ ODPOLEDNE
do Nestanic
K poslechu i k tanci bude hrát „Prácheňská kapela“.
Též je připraveno občerstvení nejen pro dodržování pitného režimu.
Hospodyňky mohou přinést na ochutnání pouťové cukroví.
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do VÚZ Nestanice.
Vstupné dobrovolné.
Tato akce je pořádána za finanční podpory Obce Libějovice.
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 Hasičská soutěž
Obecní hasičská soutěž "O bečku piva Platan" proběhla v
sobotu 21. srpna. Od 15 hodin se sešli naši hasiči z Libějovic,
Nestanic a Černěvsi, aby si po delší době, kdy se žádné závody
nemohly konat, vyzkoušeli své dovednosti a prověřili techniku.
Počasí se vydařilo a přitáhlo velký počet diváků. Hlavní cenou pro
vítěze byl sud piva Platan, a tak nasazení soutěžících bylo velmi
odhodlané. Soutěžilo se v požárním útoku, kdy svou ukázku
předvedly také děti z Libějovic. Pomyslnou zlatou medaili získali
hasiči Černěvsi s časem 32 vteřin a odnesli si hlavní cenu, druzí byli
hasiči z Libějovic s časem 58 vteřin a v opravdu těsném závěsu
hasiči Nestanic s časem 58,5 vteřiny. Jelikož bylo počasí opravdu
pěkné a nálada dobrá, proběhla ještě netradiční štafeta, jejíž
součástí byla jízda s trakařem, běh s plným hasičákem či kutálení
sudu, i když to bylo pro zábavu, tak nejlépe to běhalo
černěveským. Myslím, že počasí i soutěž se vyvedla. Chtěl bych poděkovat všem hasičům za přípravu, Václavě
Fryšové za občerstvení, a jelikož na závěr byla "mastnota", tak i Vojtovi Koblencovi za pečení pašíka.
Jan Chrt, starosta obce

 "Mladíci" vzpomínali na mládí
O tomto posledním prázdninovém víkendu proběhla také
malá, avšak již tradiční akce "Výročí boudy LONA". Dříve
narození mladíci vzpomínali, jak to bývalo, když boudu stavěli a
vylepšovali. Bouda vznikla právě o prázdninách v roce 1984 a
byla místem, kde se tužila přátelství. Bohužel dnes ji už
nenajdete, jelikož nedbalostí úplně jiných mladých, a nebyli ani
domácí, bouda shořela cca před 9 lety. Přesto se na místa
boudy u přístřešku na dřevo scházejí mladíci ze sedmdesátých
let do dnes, posedí u ohně a pod širou oblohou a hvězdami
vzpomínají na prožitá dobrodružství. Na fotce jsou mladíci, jež si
říkali LOSP a schází se již zde 30 let. Vlevo na fotce je návštěva,
jež poslouchala, jak to bývalo dříve, když nebyly počítače a
mobily. Přátelství, která vznikla na boudě, jsou na celý život. A tak jim přejme pevné zdraví a ještě hodně
posezení při vzpomínkách na mládí.
Jan Chrt, starosta obce

 Významná životní jubilea
V září oslaví své významné životní jubileum
Soukupová Ludmila
Langová Jarmila
Nováková Marie

80 let
80 let
60 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Oslavencům nad 70 let bude gratulace předána osobně.
__________________________________________________________________________________
Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec“ periodický tisk územního samosprávného celku obce Libějovice
e.č. MK ČR E 20707 Veškeré své připomínky a náměty přijímáme vždy do 25. v měsíci.
Periodicita měsíční, vydáno 31. 8. 2021
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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