Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 7/2021

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 7/2021
Červenec 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:
10. 8.

24. 8.

7. 9.

21. 9.

5. 10.

19. 10.

2. 11.

16.11.

30.11.

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.

 Revize katastru nemovitostí
Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice oznamujeme,
že v katastrálním území Libějovice, Černěves u Libějovic a Nestanice bude zahájena revize katastru
nemovitostí. Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným
v katastru nemovitostí.
Povinnosti vlastníků jsou dány §37 katastrálního zákona. U revize katastru jsou to zejména povinnosti:
- Zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání
- Ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitosti, a to do 30 dnů ode
dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá
- Na výzvu katastrálního úřadu předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru
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 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

23. 7. – 29.7.

30. 7. – 5.8.

6. 8. – 12.8.

13. 8. – 19.8.

20. 8. – 26.8.

27. 8. – 2.9.

3. 9. – 9.9.

10. 9. – 16.9.

17. 9. – 23.9.

24. 9. – 30.9.

1. 10. – 7.10.

8. 10. – 14.10.

15. 10. – 21.10.

22. 10. – 28.10.

29. 10. – 4.11.

5. 11. – 11.11.

12. 11. – 18.11.

19. 11. – 25.11.

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. 6/2021 ze dne 1. 7. 2021
 Vyhlášení výběrového řízení „Výměna střešní krytiny, okapů a oprava fasády na VÚZ Nestanice“
Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášení výběrového řízení „Výměna střešní krytiny, okapů a oprava fasády
na VÚZ Nestanice“. Výzva a zadávací dokumentace jsou přílohou č. 2 zápisu. Dále zastupitelstvo obce
schvaluje výběrovou komisi ve složení: Kučera Jaroslav Ing, Chrt Jiří, Vlk Petr, náhradníci: Hojek Josef,
Centko Pavel, Vojtěch Kocourek.
 Vyhlášení výběrového řízení „Oprava místní komunikace v obci Libějovice“
Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášení výběrového řízení „Oprava místní komunikace v obci Libějovice“.
Výzva a zadávací dokumentace jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou
komisi ve složení: Kučera Jaroslav Ing, Chrt Jiří, Vlk Petr, náhradníci: Hojek Josef, Centko Pavel, Vojtěch
Kocourek.
 Vyhlášení výběrového řízení „Hřiště pro míčové hry Černěves“
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Hřiště pro míčové hry Černěves“. Výzva a
zadávací dokumentace jsou přílohou č. 4 zápisu. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi ve
složení: Kučera Jaroslav Ing, Chrt Jiří, Zuzana Svatá, náhradníci: Hojek Josef, Centko Pavel, Vlk Petr.
 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí (sjezd) – pozemek p. č. 1022/2
v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s **** za účelem umístění
sjezdu ke garáži, právo přístupu k němu a jeho opravy a údržby na pozemcích p. č. 1022/2
a 1055 v k. ú. Libějovice. Služebnost bude zřízena úplatně dle platného ceníku ke dni uzavření smlouvy.
 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí (el. přípojka) – pozemek p. č. 1022/2 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s **** za účelem umístění
elektropřípojky, právo přístupu k ní a její opravy a údržby na pozemcích p. č. 1022/2 a 72/21 v k. ú.
Libějovice. Služebnost bude zřízena úplatně dle platného ceníku ke dni uzavření smlouvy.
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 Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
 Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Libějovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku ze psů.
 Obecně závazná vyhláška 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
 Obecně závazná vyhláška 4/2021 o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku ze vstupného.
 Nájem – Příměstský tábor Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z ceníku za poskytované služby a to poskytnutí krátkodobého
pronájmu Volnočasového centra Libějovice za částku 1.500,- Kč s DPH v době od 7:00 do 17:00 ve dnech od
19. 7. do 23. 7. 2021 a dále za částku 1.500,- Kč s DPH ve dnech od 2.8 do 6. 8. 2021 společnosti MAS
Rozkvět, z. s., Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 26658691.
 Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření č. 5/2021.
 Náhradní výsadba
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění seznamu pozemků určených k nařízené náhradní výsadbě pro
potřebu Obecního úřadu Libějovice ve věci rozhodování povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a to
a to pozemek p. č. 1248 v k. ú. Černěves u Libějovic a pozemek p. č. 1032 v k. ú. Nestanice.
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 7/2021 ze dne 23. 7. 2021
 Výběrové řízení „Oprava místní komunikace v obci Libějovice“
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních
prací na akci „Oprava místní komunikace v obci Libějovice“. Vítězným uchazečem je firma STRABAG a. s., PJ
Prachatice, Vodňanská 333, 383 11 Prachatice, IČ: 60838744 s nejnižší nabídkovou cenou 837 741,96 Kč bez
DPH.
 Výběrové řízení „Hřiště pro míčové hry Černěves“
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních
prací na akci „Hřiště pro míčové hry Černěves“. Vítězným uchazečem je firma STRABAG a. s., PJ Prachatice,
Vodňanská 333, 383 11 Prachatice, IČ: 60838744 s nejnižší nabídkovou cenou 1 430 796,46 Kč bez DPH.
 Odkoupení pozemku v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce odkoupení pozemku p. č. 1133 v k. ú. Libějovice od ****.
 Vnitřní směrnice č. 1/2021 o pracovních poměrech a pracovních podmínkách
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2021 o pracovních poměrech a pracovních podmínkách.


Rozšíření programu
a) Žádost o dotaci z dotačního programu obce
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.
b) Změna konání příštího zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schvaluje příští jednání zastupitelstva obce dne 6. 8. 2021 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.
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 Nabídka volného pracovního místa
Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. hledá zaměstnance na pozici pracovníka
v sociálních službách na plný úvazek. Výhodou jsou volné víkendy a svátky. Nástup možný
ihned. Domluva jistá.
Zájemci se mohou hlásit paní ředitelce Mgr. Zdeňce Čížkové na telefon 724 292 545 nebo
na email: domovzlutypetrklic@gmail.com

 Podpora týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z. s.
-

z účelové dotace Jihočeského kraje a Krajského dotačního programu pro rok 2021.

Z účelové dotace Jihočeského kraje získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s. finanční částku ve
výši 1 409 000,- Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním
základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionáře a v rozsahu
platného Pověření č. OSOV/146/2019.
V rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb
jsme získali dotaci ve výši 500 000,- Kč. Účelem dotace je
spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním
základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální
služby týdenní stacionáře v rozsahu dle platného Pověření č.
OSOV/146/2019.

-

z Programové dotace města Vodňany na podporu sociálních a navazujících
služeb pro rok 2021.

Rada města Vodňany rozhodla usnesením č. 1634 ze dne 8. 3. 2021 o poskytnutí dotace ve
výši 45 000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Týdenní stacionář Domov
Žlutý Petrklíč, z. s.

Kultura
 Hasičská soutěž
Sbory dobrovolných hasičů Lomecka Libějovice, Černěves a Nestanice
Vás zvou dne 21. 8. 2021 od 15:00 na fotbalové hřiště v Libějovicích,
kde se uskuteční hasičská soutěž.
Tyto tři sbory se utkají v útoku a ve štafetě.
Pro vítěze je připraven sud piva.
Občerstvení zajištěno

 Domov Žlutý Petrklíč, z. s.
pořádá
dne 28. 8. 2021
od 15 hodin na Lomci
houslový koncert Mgr. Lenky Ambrožové
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek půjde na pomoc uživatelům stacionáře.
Všichni jste srdečně zváni!
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 Vítání prázdnin
Touto cestou děkujeme Všem, kteří se podíleli na organizaci Vítání prázdnin a to jak finančně, věcnými dary,
výbornými buchtami, nebo jen výpomocí.

Fotky z vítání prázdnin naleznete na https://libejovice.rajce.idnes.cz

 Prakiáda
Společně s vítáním prázdnin proběhl na hřišti již třetí ročník prakiády.
Soutěže se zúčastnili nejen muži, ale i ženy, které soutěžily o putovní
popelčin prsten.
Umístění muži:
1. Milan Fryš
2. Jiří Chrt
3. Jaroslav Kvasnička

Umístění ženy:
1. Eva Jabůrková
2. Kateřina Blažková
3. Hana Tesařová

Eva Jabůrková Popelčin prsten vyhrála již potřetí
a tak jí byl věnován.

 Významná životní jubilea
V srpnu oslaví své významné životní jubileum
Houdek Petr 55 let
Keller Jan 18 let
Pícha Antonín 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 31. 7. 2021
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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