Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 6/2021

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 6/2021
Červen 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:
13. 7.

27. 7.

10. 8.

24. 8.

7. 9.

21. 9.

5. 10.

19. 10.

2. 11.

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
Z důvodu čerpání dovolené bude Jednota Libějovice od 1. 7. 2021 do 10. 7. 2021 uzavřena.
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 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

2. 7. – 8.7.

9. 7. – 15.7.

16. 7. – 22.7.

23. 7. – 29.7.

30. 7. – 5.8.

6. 8. – 12.8.

13. 8. – 19.8.

20. 8. – 26.8.

27. 8. – 2.9.

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. 5/2021 ze dne 11. 6. 2021
 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. 2 zápisu. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi ve složení: Chrt Jiří, Kučera Jaroslav Ing,
Zuzana Svatá, náhradníci: Vlk Petr, Vojtěch Kocourek, Iralová Lenka.
 Poskytnuté dotace Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj
Starosta obce informoval zastupitele o schválené dotaci z Jihočeského kraje – Program obnovy venkova
“Výměna střešní krytiny, okapů a oprava fasády na VÚZ Nestanice“ ve výši 228 000,- Kč.
Dále o schválení dotací z Ministerstva pro místní rozvoj „Oprava místní komunikaci v obci Libějovice, místní
část Černěves“ ve výši 800 000,- Kč a „Hřiště pro míčové hry Černěves“ ve výši 893 999,- Kč. Zastupitelstvo
bere na vědomí.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí (kanalizace) – pozemek
p. č. 564 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s **** za účelem umístění
kanalizační přípojky, právo kontroly, údržby a oprav na pozemku p. č. 564 v k. ú. Nestanice. Služebnost bude
zřízena úplatně dle platného ceníku ke dni uzavření smlouvy.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí (vodovod) – pozemek
p. č. 564 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s **** za účelem umístění
vodovodní přípojky, právo kontroly, údržby a oprav na pozemku p. č. 564 v k. ú. Nestanice. Služebnost bude
zřízena úplatně dle platného ceníku ke dni uzavření smlouvy.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí (vodovod) – pozemek
p. č. 487/1 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s **** za účelem umístění
vodovodní přípojky, právo kontroly, údržby a oprav na pozemku p. č. 487/1 v k. ú. Libějovice. Služebnost
bude zřízena úplatně dle platného ceníku ke dni uzavření smlouvy.
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 Rozdělení pozemku p. č. 1007 v k. ú. Libějovice (oddělení části pro chodník)
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 1007
v k. ú. Libějovice. Od pozemku p. č. 1007 bude oddělena část cca 150 m2, která bude následně využita
k vybudování chodníku.
 Smlouva o zrušení služebnosti inženýrské sítě
Zastupitelstvo obce Libějovice schvaluje smlouvu o zrušení služebnosti inženýrské sítě s firmou Jihočeský
vodárenský svaz, IČ: 49021117, S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01. Touto smlouvu se ruší
služebnost inženýrské sítě ze dne 29. 3. 2019, kterou byly zatíženy pozemky p. č. 1546, 511/1 a 68/2
v k. ú. Libějovice. Smlouva o zrušení služebnosti inženýrské sítě je přílohou č. 6 zápisu.
 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 7086/Libějovice_01/2021 uzavřené mezi obcí Libějovice a Jihočeským vodárenským svazem, sídlo:
S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, IČ 490 21 117 na pozemcích p. č. 1546, 511/1 a 68/2
v k. ú. Libějovice ve vlastnictví Obce Libějovice. Právo služebnosti se týká stavby „vodovodní řad LS DN 150
mm a PE DN 150 mm, ČS Hvožďany – VDJ Lomec s jeho součástmi - vzdušníková šachta V1 č. šachty 771,
armaturní šachta AŠ 1 č. šachty 772, kalníková šachta K1 č. šachty 772a, vzdušníková šachta V2 č. šachty
772b, kalníková šachta K2 č. šachty 772 c, měrná šachta MŠ 1 č. šachty 773 včetně technologického
obslužného zařízení, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů“.


Rozšíření programu
a) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu
Zastupitelstvo obce schvaluje vznik pracovněprávního vztahu se zastupitelem Josefem Hojkem od
1. 7. 2021.
b) Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření č. 4/2021. Rozpočtové opatření
je přílohou č. 8 zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Investiční akce
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční akci „veřejná prostranství Libějovice 2“ v předpokládané výši
400.000,- Kč bez DPH.
d) Mateřská škola
Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu podkladů pro případnou realizaci výstavby mateřské školy v obci
Libějovice a pověřuje tímto starostu obce.
e) Mimořádné jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádné jednání Zastupitelstva obce a to dne 1. 7. 2021 od 19:00
v kanceláři obecního úřadu.
**** 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
 Významná životní jubilea
V červenci oslaví své významné životní jubileum
Kuneš Miroslav 65 let

Turková Emma 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 30. 6. 2021
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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