Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 3/2022

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 3/2022
Březen 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

14 - 16

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

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2022:
5.4.

19.4.

3.5.

17.5.

31.5.

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.

Zaměstnanci a zastupitelé obce Libějovice
přejí Všem občanům krásné
VELIKONOCE
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 Známka na popelnice
Od 5. 4. 2022 je nutné mít na popelnici vylepenou novou známku na rok 2022 – zelená.
Žádáme vás o odstranění ostatních známek z nádob.

 Nebezpečný odpad
Kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad bude přistaven dne 23. 4. 2022
Libějovice 8,00 – 9,00

Nestanice 9,00 – 10,00

Do kontejneru je možné vhodit:
 velkoobjemový odpad – jako gauče,
lina, tzv. nerecyklovatelný odpad
 plechovky od barev a ropných produktů
 staré pneumatiky

Černěves 10,00 - 10,30

Do kontejneru nepatří:
 elektrošrot
 papír, sklo, plast
 stavební suť, zemina
 bioodpad a těla živočichů a zbytky z nich
 směsný komunální odpad

 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 12. 4. 2022 od 08:00 do 15:00
Vypnutá oblast:
Libějovice část obce od obecního úřadu směrem na Hvožďany po křižovatku na Újezd (seznam nemovitostí
naleznete na stránkách obce)
Dne 21. 4. 2022 od 08:00 do 16:00
Vypnutá oblast:
Nestanice ulice na Černěves od č. p. 51 po č. p. 36(seznam nemovitostí naleznete na stránkách obce)
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.
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 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

25. 2. – 3. 3.

4. 3. – 10. 3.

11. 3. – 17. 3.

18. 3. – 24. 3.

25. 3. – 31. 3.

1. 4. – 7. 4.

8. 4. – 14. 4.

15. 4. – 21. 4.

22. 4. – 28. 4.

29. 4. – 5. 5.

6. 5. – 12. 5.

13. 5. – 19. 5.

27. 5. – 2. 6.

3. 6. – 9. 6.

20. 5. – 26. 5.
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.

 Hejtman vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
PLATÍ OD PONDĚLÍ 28. BŘEZNA OD 13 HODIN DO ODVOLÁNÍ
Jihočeský hejtman Martin Kuba vyhlásil s účinností od 13. hodiny v pondělí 28. března období
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí na území celého kraje do odvolání a stanoví podmínky k
zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem jsou mimořádné
klimatické podmínky, které způsobilo déletrvající sucho a dlouhodobá absence dešťových srážek.
Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se zakazuje:
 spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
 používání pyrotechnických výrobků
 používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo
jiné osvětlovací prostředky
Dále se zakazuje na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
 rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých
látek)
 kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
 odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:
 les a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje
 lesopark, park, zahrada a další zeleň
 souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, nebo plocha zemědělských kultur, které
jsou svých charakterem schopny vznícení a přenesení požáru
 objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do
objemu 4000 m3
Sankce:
Za nesplnění výše uvedených povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle
zvláštního právního předpisu.
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Další termíny semináře najdete na stránkách obce.

 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 (možnost i zkráceného úvazku)
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.

 Zastupitelstvo obce Libějovice:
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 3/2022 ze dne 11. 3. 2022
 Žádost o odprodej nemovité věci – pozemek p. č. st. 100 v k. ú. Libějovice
Zástupci Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni se osobně zúčastnili zasedání zastupitelstva obce a
předložili zastupitelům svoji žádost na odkoupení pozemku p. č. st. 100, který se nachází pod budovou
prodejny č. p. 105. Dále zastupitelstvu předložili rozbor hospodářské činnosti prodejny 063 Libějovice, která
za rok 2021 skončila se ztrátou 216,73 tis.
Starosta obce požádal zástupce Jednoty o předložení nabídky na odkup nemovitosti – budovy prodejny č. p.
105. Případné projednání odkoupení pozemku bude na některém z dalších jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
 Záměr propachtovat pozemky v k. ú. Libějovice a Černěves u Libějovic
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat části pozemků p. č. 1065 a p. č. 1071 v k. ú. Libějovice a
pozemek p. č. 1002 v k. ú. Černěves u Libějovic. Záměr propachtovat byl zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Libějovice od 9. 2. 2022 do 25. 2. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvy č. 1/2022/P a č. 2/2022/P uzavřené s Jiřím Vebrem,
Újezd 25, 389 01, IČ:73528579.
 Záměr pronajmout nebytový prostor - tělocvična Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout objekt občanské vybavenosti (tělocvična) na pozemku p. č.
85 ke sportovním účelům. Záměr pronajmout byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu od 3. 2. 2022
do 19. 2. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv o užívání nebytových prostor.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Černěves p. č. 685/1
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí s **** za
účelem umístění kanalizační přípojky, právo přístupu k ní a právo její opravy a údržby na pozemku p. č.
685/1 v k. ú. Černěves u Libějovic. Služebnost inženýrských sítí bude zřízena úplatně dle platného ceníku ke
dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 3/2022/8 bylo schváleno
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 Smlouva o zřízení služebnosti – VO Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 za účelem umístění stavby
„Nestanice - veřejné osvětlení“ na pozemku p. č. st. 569/1 v k. ú. Nestanice. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně.
 Dodatek ke směrnici č. 1/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke směrnici č. 1/2021 o pracovních poměrech a pracovních
podmínkách.


Rozšíření programu:
a) Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření č. 1/2022. Rozpočtové opatření
je přílohou č. 6 zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Smlouva o zřízení služebnosti – vodovod Černěves a Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemen uzavřenou se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 za účelem uložení
vodovodu a dále právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na částech
pozemků p. č. 569/1, 1238 v k. ú. Nestanice a p. č. 694/1 v k. ú. Černěves u Libějovic. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně.
**** 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
 Jarní setkání důchodců v Nestanicích:
Každoroční setkání dříve narozených se uskuteční
dne 9. dubna 2022 od 16.00 hodin v budově VÚZ Nestanice.
K tanci a poslechu hraje Netolička. Dále je zajištěno malé občerstvení a doprava tam i zpět
Odjezdy:
- Libějovice kasárna, zastávka u lípy
- Libějovice u pomníku
- Černěves aut. zastávka

15,45
15,50
15,55

17,45
17,50
17,55

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
Budeme rádi, jestliže nám potvrdíte svou účast:
starosta – 606 692 079 nebo email starosta@libejovice.cz

 Významná životní jubilea
V dubnu oslaví své významné životní jubileum
Outratová Scarlet

1 rok

Svatý Štěpán

1 rok

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Oslavencům nad 70 let bude gratulace předána osobně.
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__________________________________________________________________________________
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 29. 3. 2022
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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