Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 1/2022

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 1/2022
Leden 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

8 - 11
---------8 - 11
--------8 - 11

Pošta:
12 - 17
---------12 - 17
-----------------

Jednota:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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:
8.2.

22.2.

8.3.

22.3.

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.

 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.
1

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 1/2022

 Poplatky za odpad a psa v roce 2022
Výběr poplatků bude zahájen v pondělí 7. 3. 2022, splatnost poplatků je do 31. 3. 2022.
Prosíme o upřednostnění úhrady poplatku bankovním převodem (25927291/0100). Vždy je ale potřeba se
předem informovat na Obecním úřadě na celkovou částku a variabilní symbol (tel. 383 382 064,
725 031 368, email: podatelna@libejovice.cz).
Poplatky za odpad v roce 2022 (dle OZV 7/2021) jsou stanoveny ve výši:
Poplatníci s trvalým pobytem v obci:
osoba od 15 let do 70 let
700,- Kč
osoba nad 70 let
360,- Kč
dítě do 15 let
360,- Kč

Vlastníci nemovitostí, ve kterých není nikdo hlášen
k trvalému pobytu:
700,- Kč

Poplatek za psa v roce 2021:
1. pes
150,- Kč
2. a další pes
225,- Kč
Pokud došlo ke změně u poplatku ze psa (úhyn, pořízení nového apod.) je nutné neprodleně tuto
skutečnost nahlásit na Obecní úřad, aby mohla být správně stanovena výše poplatků.

 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
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
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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. 1/2022 ze dne 12. 1. 2022
 Dotace z Programu rozvoje venkova ČR „Veřejné prostranství Libějovice 2“ (SZIF)
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Státního
zemědělského intervenčního fondu na akci „Veřejné prostranství Libějovice 2“ – předpokládaná výše
požadované dotace 372.000,- Kč, spoluúčast obce 20%.


Dotace z programu Jihočeského kraje – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
„Libějovice – obnova vodovodu“
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci z programu Jihočeského kraje – Podpora výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury na akci „Libějovice – obnova vodovodu“
– předpokládaná výše požadované dotace 1.456.952.000,- Kč, spoluúčast obce 31,36 %.
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 Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2/2021/P
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 5/6 pozemku p. č. 1040 v k. ú. Nestanice, který byl
zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice v období od 21. 12. 2021
do 6. 1. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2/2021/P uzavřenou s firmou ZEAS
AGRO a. s. RÁBÍN, Malovice 31, Netolice 384 11, IČ: 25182421. Dodatek č. 1 je přílohou č. 2 zápisu.
 Investiční akce 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje soupis plánovaných investičních akcí. Soupis je přílohou č. 3 zápisu.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Nestanice p. č. 564
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen
č. PI-001030068539/002-EMMI uzavřenou firmou EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno,
IČ: 28085400 za účelem umístění stavby „Nestanice, p. Vácha: NN přip. kab.“ na pozemku p. č. 564
v k. ú. Nestanice. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu 2.000,- Kč bez DPH. Smlouva
o zřízení věcného břemene je přílohou č. 4 zápisu.


Rozšíření programu
a) Dotace z programu Jihočeského kraje – Podpora kultury „Kulturní léto v Libějovicích“
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci z programu Jihočeského kraje – Podpora kultury
na akci „Kulturní léto v Libějovicích“ – předpokládaná výše požadované dotace 50.000,- Kč, spoluúčast
obce 30 %.

 Příspěvek na dopravu do MŠ
Příspěvek na dopravu do MŠ je 200,- Kč/měsíc, pokud bylo dítě v MŠ přítomno alespoň 5 dní. Příspěvek je
vyplácen čtvrtletně převodem na bankovní účet na základě žádosti, kterou naleznete na stránkách obce
www.libejovice.cz v sekci formuláře.

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

 Významná životní jubilea
V únoru oslaví své významné životní jubileum
Jakešová Hana 60 let

Svatošová Růžena 75 let

Staněk Václav 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 28. 1. 2022
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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