Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 5/2022

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 5/2022
Květen 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:
14.6.

28.6.

12.7.

26.7.

9.8.

23.8.

14.6.

12.7.

26.7.

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.

 Oznámení Obecního úřadu
V pátek 3. 6. a 17. 6. 2022 bude obecní úřad Libějovice z technických důvodů uzavřen.
V naléhavých případech volejte starostu p. Chrta tel. 606 692 079.
Děkujeme za pochopení.
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 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

20. 5. – 26. 5.

27. 5. – 2. 6.

3. 6. – 9. 6.

10. 6. – 16. 6.

17. 6. - 23. 6.

24. 6. - 30. 6.

1. 7. – 7. 7.

8. 7. – 14. 7.

15. 7. - 21. 7.

22. 7. - 28. 7.

29. 7. - 4. 8.

5. 8. - 11. 8.

12. 8. - 18. 8.

19. 8. - 25. 8.

26. 8. - 1. 9.

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.

 Diakonie Broumov
dne:
čas:
místo:

18. června 2022
17 -18 hodin
Klubovna Libějovice, Hasičárna Černěves, VÚZ Nestanice

Seznam věcí ke sběru ošacení











Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel.: 491 524 342, 224 316 800
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 Kotlíkové dotace JčK
Pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje pomohou domácnostem
s nižšími příjmy bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci.
Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy začíná 6. 6. 2022
v 17 hod.

MAS
MAS Blanský les –
Netolicko
MAS Rozkvět
MAS Vodňanská
ryba

Adresa kanceláře
Mírové nám. 208
384 11 Netolice
Školní 12
384 02 Lhenice
nám. Svobody č.10/I
389 01 Vodňany

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Ing. Tereza Miškei

608 150 317

miskei@masbln.cz

Monika Hůrská

774 139 464

hurska@masrozkvet.cz

PhDr. Alena
Cepáková

602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

 Zastupitelstvo obce Libějovice:
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 5/2022 ze dne 13. 5. 2022
 Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření č. 3/2022 a č. 4/2022.
Rozpočtová opatření jsou přílohou č. 2 zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 Závěrečný účet za rok 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Libějovice za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
 Účetní závěrka za rok 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Libějovice za rok 2021 sestavenou k 31. 12. 2021
a výsledek hospodaření za rok 2021, tj. zisk ve výši 14 541 599,64 Kč.
 Počet zastupitelů pro volební období 2022 – 2026
Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, pro volební
období 2022 - 2026 počet zastupitelů zastupitelstva obce ve výši 9 členů.
 Vnitřní směrnice
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici 2/2022 – dodatek č. 1 ke směrnici o účetnictví a majetku
6/2020.
 Zrušovací vyhláška – evidence psů
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Libějovice, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 2/2022 o evidenci chovatelů psů.
 Fond obnovy vodovodů a směrnice
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení fondu obnovy vodovodů a vnitřní směrnici č. 3/2022 o fondu obnovy
vodovodů a kanalizace.
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 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 9/4 a 557/1 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s **** za účelem umístění
stavby „Uložení vodovodu a právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení“ na
pozemku p. č. 9/4 a 557/1 v k. ú. Nestanice. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 21 a 1003 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s **** za účelem umístění
stavby „Uložení vodovodu a právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení“ na
pozemku p. č. 21 a 1003 v k. ú. Nestanice.
 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 450/6 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s **** za účelem umístění
stavby „Uložení vodovodu a právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení“ na
pozemku p. č. 450/6 v k. ú. Nestanice. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1001 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s **** za účelem umístění
stavby „Uložení vodovodu a právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení“ na
pozemku p. č. 1001 v k. ú. Nestanice. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1008 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s **** za účelem umístění
stavby „Uložení vodovodu a právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení“ na
pozemku p. č. 1008 v k. ú. Nestanice. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1012 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s **** za účelem umístění
stavby „Uložení vodovodu a právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení“ na
pozemku p. č. 1005 v k. ú. Nestanice. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1005 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s **** za účelem umístění
stavby „Uložení vodovodu a právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení“ na
pozemku p. č. 1012 v k. ú. Nestanice. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
 Darovací smlouva
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice na převod pozemků p. č. 702/5 a 702/6, v k. ú. Černěves u Libějovic do vlastnictví obce
Libějovice
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na umístění chodníku
s firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10, České
Budějovice, IČ: 70971641 za účelem umístění stavby „Rozšíření vodovodu v Libějovicích
v k. ú. Libějovice“ na pozemku. č. 505/1 v k. ú. Libějovice. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.


Převzetí mostu (nadjezdu) SO 221 v rámci stavby „I/20 Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1“ –
údržba a prohlídky mostu
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o povinnost obce při údržbě mostů a pravidelné
kontroly mostů v případě převzetí mostu v rámci stavby „I/20 Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1“.
Dále starosta informoval zastupitele o jednání v sídle ŘSD ČR v Českých Budějovicích, které se uskutečnilo
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1. 4. 2022, kde hlavním cílem bylo řešení křižovatky silnice I/20 a mostní objekt polního nadjezdu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
 Ceník za poskytované služby
Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník za poskytované služby s platností od 1. 6. 2022.
**** 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
 Lampionový průvod
Den před státním svátkem 8. května se uskutečnil tradiční lampionový průvod, který vyrazil od Obecního úřadu
směrem k Pomníku padlých. Zde pan starosta pronesl proslov a byla uctěna památka padlých minutou ticha.
Poté se průvod vydal směrem k fotbalovému hřišti, kde byl slavnostně zapálen oheň.
Celý večer byl zakončen ohňostrojem.

 Rybářské závody v Nestanicích
V sobotu 14. května 2022 se od 13:00 u Náveského rybníka v Nestanicích sešlo 22 dospělých a 15 dětských
rybářů, aby se utkali v již tradičních rybářských závodech. Celkem bylo chyceno 56 ryb.
Mezi dospělými rybáři byli nejlepší:
1. Hadrava Radek – 171 cm
2. Pártl František – 103 cm
3. Večerka Ladislav – 75 cm
A mezi dětskými rybáři se na prvních
třech místech umístili:
1. Kieweg Jan – 137 cm
2. Chrt Lukáš – 120 cm
3. Kvasničková Kamila –107 cm
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 Vítání prázdnin
Milé děti, vážení rodiče, konec školního roku se blíží a s tím i spojené vítání prázdnin,
které se letos uskuteční

v sobotu 2. července 2022 od 15,00 hodin
na fotbalovém hřišti v Libějovicích.
Letos se opět můžete těšit na nafukovací atrakce. Rádi uvítáme dobrovolníky nebo nové nápady na různé
soutěže (tel. 731 514 472 nebo email referent@libejovice.cz). Dále budeme rádi za jakýkoliv sponzorský dar,
ať už finanční, či věcný. Předem děkujeme.
Při nepříznivém počasí se přesuneme do tělocvičny.
Pro všechny děti jsou připraveny zajímavé hry, soutěže a hlavně odměny.
Vstupné dobrovolné – bude použito na nákup cen pro příští rok.

 Hřiště pro míčové hry Černěves – slavnostní otevření
Zveme Vás na slavnostní otevření hřiště pro míčové hry Černěves
dne 18. 6. 2022 od 13:00 hod.
Těšit se můžete na občerstvení a hudbu.

Program:
- úvodní slovo
- přestřižení pásky
- ukázky míčových her

Tento projekt
byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 Významná životní jubilea
V červnu oslaví své významné životní jubileum
Bromová Marie
Kučerová Jana

75 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 26. 5. 2022
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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