Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 8/2022

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 8/2022
Srpen 2022
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

---------13 - 15
------------------13 - 15
----------

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2022:
6.9.

20.9.

4.10.

18.10.

1.11.

15.11.

29.11.

13.12.

27.12.

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
Jednota Libějovice bude v době od 12. 9. 2022 do 26. 9. 2022 z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Dne 2. 9. 2022 vedení společnosti Jednota spotřební družstvo ve Volyni oznámilo obci Libějovice ukončení
provozu prodejny v Libějovicích k 31. 10. 2022.
Z tohoto důvodu Obec Libějovice nabízí prodejnu k pronájmu za účelem prodeje smíšeného zboží.
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 Prodej stavebních parcel v Libějovicích „U Špýcharu“
Předmětem prodeje je 1 pozemková parcela p. č. 1112/1 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
1100 Kč/m2 s DPH
Bližší informace naleznete na www.libejovice.cz nebo Vám budou
poskytnuty na Obecním úřadě Libějovice.

 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

2. 9. - 8. 9.

9. 9. - 15. 9.

16. 9. - 22. 9.

23. 9. – 29. 9.

30. 9. – 6.10.

7. 10. – 13. 10.

14. 10. – 20. 10.

21. 10. – 27. 10.

28. 10. – 3. 11.

4. 11. – 10.11.

11. 11. – 17. 11.

18. 11 – 24. 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. 9/2022 ze dne 12. 8. 2022
 Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření č. 6/2022. Rozpočtové opatření
je přílohou č. 2 zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 Záměr prodat pozemek p. č. 1012/1 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 1012/1 v k. ú. Libějovice. Záměr prodat byl
zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 14. 7. 2022 do 30. 7. 2022.
 Výsledek výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 1012/1 v k. ú. Libějovice
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce zápis z výběrového řízení na prodej st. parcely p. č. 1012/1 v k.
ú. Libějovice. Žádná nabídka nebyla podána. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 Smlouva o společnosti
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o společnosti se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,
Nemanická 2133/10, České Budějovice, 370 10, IČ: 70971641 za účelem zadání společného výběrového
řízení na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce průtahu III/12243 Nestanice“. Dále
zastupitelstvo obce schvaluje člena výběrové komise Jana Chrta a náhradníka Ing. Jaroslava Kučeru.
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 Žádost o dotaci
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 2022.
 Žádost o dotaci z dotačního programu
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Lomec - Libějovice,
Libějovice 25, IČ: 75088622 z dotačního programu obce na projekt „Memoriál Karla Kiewega“. Celkové
předpokládané náklady projektu činí 15.000,- Kč, požadovaná výše dotace činí 10.500,- Kč, podíl
organizátora činí 4.500,- Kč.
 Záměr prodat část pozemku p. č. 64/1 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 64/1 v k. ú. Libějovice. Záměr prodat byl zveřejněn
na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 14. 7. 2022 do 30. 7. 2022.
 Smlouva o smlouvě budoucí – část pozemku p. č. 64/1 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p. č. 64/1 v k. ú.
Libějovice s ****
 Výběrové řízení na akci „Obnova místní komunikace v Libějovicích“
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Obnova místní komunikace v obci
Libějovice“. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Kučera, Chrt Jiří,
Zuzana Svatá. Náhradníci Centko Pavel, Vlk Petr, Kocourek Vojtěch.
předškolní vzdělávání.


Rozšíření programu
a) Podmínky prodeje pozemku p. č. 1012/1 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení 6. kola výběrového řízení a pravidla na prodej stavební parcely
v Libějovicích „U Špýcharu“. Cena za m2 je stanovena ve výši 1100,- Kč včetně DPH. Pravidla jsou přílohou č.
8 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.
b) Změna konání příštího zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schvaluje příští jednání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2022 od 19 hod.
**** 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
 Pouťové odpoledne v Nestanicích
Sbor dobrovolných hasičů Lomecka Nestanice Vás zve
V sobotu 10. září 2022 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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 Hasičský srandamač – Černěves
V sobotu 6. srpna se konal na louce u kravína hasičský
srandamač. I když to ze začátku vypadalo, že některé obce své
týmy nesloží, nakonec soutěžilo 6 smíšených družstev. Celá akce
začala po obědě a po zahájení následoval útok - děti. Dětské týmy:
Chelčice (1. místo), Truskovice (2. místo) a Libějovice (3. místo). Po
celý den byl k dispozici skákací sad a tvořivý koutek. Dospělé pak
nečekal klasický útok, ale soutěže: kotrmelec, kolotoč, kuželky a
víceboj. První místo získalo domácí družstvo Černěvsi. Na druhém
místě se umístilo družstvo Truskovic a třetí příčka patřila
Chelčicům.
Po skončení soutěží pokračovala zábava s kapelami Lucky Brew a
Pozor, vizita! Celá akce byla zakončena ohňostrojem.
Za SDHL Černěves bych ráda poděkovala všem, kdo se podíleli na
přípravách a organizaci celé události, ale i těm, kdo přišli jak soutěžit,
tak soutěžící podpořit! Akce byla pořádána za podpory obce Libějovice. Občerstvení zajistilo pohostinství u
Kiewegů.

 Hasičská soutěž o sud piva
Obecní hasičská soutěž "O sud piva" proběhla v sobotu 20.
srpna. Od 15 hodin se sešli naši hasiči z Libějovic, Nestanic a
Černěvsi, aby si, vyzkoušeli své dovednosti a prověřili techniku.
Počasí se tentokrát nevydařilo, ale přesto to sbory od soutěže
neodradilo. Hlavní cenou pro vítěze byl sud piva Platan, a tak
nasazení soutěžících bylo velmi odhodlané. Soutěžilo se v
požárním útoku a proběhla ještě netradiční štafeta, jejíž součástí
byla jízda s trakařem, běh s plným hasičákem či kutálení sudu.
Děkujeme všem hasičům za přípravu, Václavě Fryšové za
občerstvení, a jelikož na závěr byla "mastnota", tak i Vojtovi
Koblencovi za pečení pašíka.
Další fotky najdete na www.libejovice.cz v sekci fotogalerie.

Významná životní jubilea
V září oslaví své významné životní jubileum
Kocourek Martin
Šustr Jaroslav
Chrt Jan

50 let
50 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. 2022
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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