Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 11/2021

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 11/2021
Listopad 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 – 11,30
6 – 10,30
6 – 11
6 – 11
6 – 10,30
7 - 10

14 - 16

14 - 16
----------

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2021:
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.

 Nařízení státní veterinární správy
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření
nebezpečné nákazy

a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit
a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve
kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v
hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do
nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s
volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
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c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž
činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před
kontaminací trusem volně žijících ptáků.
Podrobné informace naleznete na stránkách státní veterinární správy www.svscr.cz

Kalendáře 2022
S příštím číslem občasníku opět obdržíte do svých schránek obecní kalendář
na rok 2022.

 Kontejner na bio-odpad
Kontejner na bio-odpad bude v době od prosince 2021 do února 2022 trvale umístěn v Libějovicích.
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.

 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
Odměna: 23 000,- Kč/měsíc
Dále nabízíme: 25 dní dovolené, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky,
příspěvek na očkování, prémie
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
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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.

 Nabídka nákladní dopravy a čištění koberců, atd.
Nákladní doprava do 3,5t - nabízím odvoz a dovoz: uhlí, suť, stavení materiály, sypké materiály, zemina,
dřevo, beton atd.
Vozidlo: Multicar třístranná sklápěcí korba.
Cena 1km - 18 Kč
Čekací doba 1 hod: 300 Kč
Tel: +420 777 108 150
Od 1. 12. 2021 rozšiřujeme naše služby o čištění interiéru vozidel, čištění sedacích souprav, koberců atd.
Ceník : - kompletní čištění interiéru vozidla mokrou cestou nebo párou od 800 do 1200 Kč dle velikosti
a míry znečištění
- u kožených interiérů možnost impregnace
- sedací soupravy dle velikosti od 300 do 700 Kč
- koberce dle typu a míry znečištění od 18 Kč 1m2
- kusové koberce od 150 Kč do 400 Kč
Pro více informací mě neváhejte kontaktovat na čísle 728 685 987

 Zastupitelstvo obce Libějovice:
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 12/2021 ze dne 12. 11. 2021
 Inventarizace
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zahájení inventarizace majetku k 31. 12. 2021
a jmenování inventarizační komise dle příkazu starosty č. 1/2021 z 12. 11. 2021. Zastupitelstvo bere na
vědomí.
 Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření č. 8/2021. Zastupitelstvo bere
na vědomí.
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 Dodatek č. 13 ke směrnici č. 1/2009 – stravné a cestovné
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 13 ke směrnici č. 1/2009 o poskytování cestovních náhrad
při tuzemských pracovních cestách.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Černěves
u Libějovic
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene
č. PI-001030070753/001-ELIS uzavřenou firmou EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, IČ:
28085400 za účelem umístění stavby „Černěves – 4RD: NN přip. kab.“ na pozemcích
p. č. 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1223 v k. ú. Černěves u Libějovic. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou náhradu 2.600,- Kč bez DPH.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s **** za účelem umístění
kanalizačního přivaděče na ČOV, právo jeho kontroly, údržby a oprav na pozemku p. č. 1127 v k. ú.
Libějovice. Služebnost bude zřízena bezúplatně.
 Zrušení záměru prodat pozemek
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení záměru prodat pozemek p. č. 1012/1 v k. ú. Libějovice z důvodu
plánované směny tohoto pozemku.
 Dar k vítání občánků
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí věcného daru v max. do výše 3.000,- Kč a finančního daru ve výši
3.000,- Kč při příležitosti vítání občánků na jednoho občánka.
 Investiční akce – MŠ Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu podkladů pro rekonstrukci či případnou realizaci nové výstavby
mateřské školy v obci Libějovice a pověřuje tímto starostu obce do příštího jednání zastupitelstva obce.
 MAS Vodňanská ryba – investice do MAP
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení investičních priorit do strategického rámce MAP II ORP Vodňany
(MAP - místní akční plán).
 Aktualizace místního programu
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy venkova obce Libějovice
na období 2016 - 2023 (aktualizace 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

Kultura
 Mikuláš v Libějovicích:
Mikuláš s čerty a andělem bude v Libějovicích chodit jako již tradičně
5. 12. 2021 od 17 hod. (neděle)
Zájemci o návštěvu Mikuláše se mohou nahlásit v obchodě v Libějovicích a na Obecním úřadě Libějovice.
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 Tradiční zdobení vánočních stromů:
Přijďte s námi rozsvítit vánoční strom, který ozdobíme
1. adventní neděli 28. listopadu 2021 v 16:00 hod
v Libějovicích, v Nestanicích a v Černěvsi
Zazní vánoční koledy a pro zahřátí bude podáván teplý nápoj,
ke kterému můžete přinést na ochutnání vánoční cukroví.
Prosíme o dodržování rozestupů mezi rodinami.

 Setkání důchodců v Nestanicích:
Každoroční setkání dříve narozených se uskuteční
dne 11. prosince 2021 od 16.00 hodin v budově VÚZ Nestanice,
za dodržení aktuálních podmínek vlády v den konání akce.
K tanci a poslechu hraje Netolička. Dále je zajištěno malé občerstvení a doprava tam i zpět.
Odjezdy autobusů:
- Libějovice kasárna, zastávka u lípy
- Libějovice u pomníku
- Černěves aut. zastávka

15,45
15,50
15,55
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Budeme rádi, jestliže nám potvrdíte či odložíte svou účast
starosta – 606 692 079 nebo email starosta@libejovice.cz

 Volnočasové centrum
Masáže
Objednávat se můžete na tel: 603 938 523 - A. Kalinová

 Významná životní jubilea
V prosinci oslaví své významné životní jubileum
Pešek Milan
Zíka Radek

18 let
18 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 26. 11. 2021
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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