Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 12/2020

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 12/2020
Prosinec 2020
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

Na základě usnesení vlády č. 1332 je Obecní knihovna uzavřena.
Po dobu uzavření Obecní knihovny nepřístupen.

Zprávy z radnice
 Úřední hodiny pro veřejnost:
Obecní úřad:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Pošta:
15 - 17
---------15 - 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

6,00 – 11,00
6,00 – 10,00
6,00 – 10,00
6,00 – 10,00
6,00 – 10,00
7 - 10

12,30 - 15
10,30 - 13
10,30 - 13
12,30 - 15
----------

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce
pevné zdraví a mnoho štěstí
a spokojenosti.
Zastupitelé a zaměstnanci
Obce Libějovice
Touto cestou děkujeme všem,
kteří se postarali o vánoční výzdobu v našich obcích.
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 Otevírací doba Obecního úřadu Libějovice
Na základě usnesení vlády ČR se omezují úřední hodiny:
Úřední hodiny: Pondělí
Středa

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

15:00 – 17:00
15:00 – 17:00

Mimo tyto hodiny bude Obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
Obecní úřad Libějovice bude od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 uzavřen.
Žádáme občany upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu a o
dodržování upravených úředních hodin.
V případě neodkladné osobní návštěvy úřadu dodržujte hygienická opatření 3R ruce(dezinfekce), rouška, rozestupy.
V naléhavých případech volejte p. starostu tel. 606 692 079, obecní úřad tel. 383 382 064. Za
pochopení děkujeme.

 Pošta Libějovice
Ve středu 23. 12. 2020 bude pošta Libějovice z technických důvodů uzavřena.

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2021:
12. 1.

26. 1.

9. 2.

23. 2.

9. 3.

23. 3.

6. 4.

20. 4.

4. 5.

18. 5.

1. 6.

15. 6.

29. 6.

13. 7.

27. 7.

10. 8.

24. 8.

7. 9.

21. 9.

5. 10.

19. 10.

2. 11.

16. 11.

30. 11.

14. 12.

28. 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.

 Kalendáře 2021
Součástí tohoto čísla občasníku je kalendář Mikroregionu Chelčicko –
Lhenického. Pokud tento kalendář nenaleznete ve své poštovní schránce,
můžete si jej vyzvednout na Obecním úřadě Libějovice v úředních
hodinách nebo po telefonické domluvě.
Akce uvedené v kalendáři se uskuteční, pouze pokud to umožní vládní nařízení a aktuální situace v ČR.

 Vánoční otevírací doba Jednoty Libějovice
Pondělí 21. 12. 2020
6:00 – 11:00
Pondělí 28. 12. 2020
6:00 – 11:00
Úterý 22. 12. 2020
6:00 – 13:00
Úterý 29. 12. 2020
6:00 – 13:00
Středa 23. 12. 2020
6:00 – 13:00
Středa 30. 12. 2020
6:00 – 13:00
Čtvrtek 24. 12. 2020
7:00 – 10:00
Čtvrtek 31. 12. 2020
Zavřeno
Pátek 25. 12. 2020
Zavřeno
Pátek 1. 1. 2021
Zavřeno
Sobota 26. 12. 2020
Zavřeno
Sobota 2. 1. 2021
7:00 – 10:00
Neděle 27. 12. 2020
Zavřeno
Otevírací doba se může měnit, dle aktuálního vývoje současné situace v ČR.
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 Kontejner na bio-odpad
Kontejner na bio-odpad bude v době od prosince 2020 do února 2021 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.

 Zastupitelstvo obce Libějovice:
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 13/2020 ze dne 27. 11. 2020
 Výběrové řízení na „Kanalizace a ČOV Libějovice“
Zastupitelstvo obce Libějovice schvaluje na základě doporučení výběrové komise výběr a uzavření smlouvy
o dílo se společností Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, s nabídkovou cenou
11.382.773,16 Kč bez DPH.
 Dotace MMR
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj,
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova:
a) pro dotační titul: 117D8210A – Obnova místních komunikací na akci „Oprava místní komunikace v obci
Libějovice“ - předpokládané celkové náklady činí 852.324,74 Kč + DPH v platné výši v době realizace.
Požadovaná dotace je ve výši 80% z předpokládané ceny s DPH.
b) pro dotační titul: 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci
„Hřiště pro míčové hry Černěves“ - předpokládané celkové náklady činí 977.024,68 Kč + DPH v platné výši
v době realizace. Požadovaná dotace je ve výši 80% z předpokládané ceny s DPH.
 Dotační program obce na rok 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla poskytování dotací v obci Libějovice na období od 1. 1. 2021 do 30.
11. 2021: „Dotační program obce Libějovice na rok 2021“ včetně příloh – finanční vyúčtování dotace a
žádosti o poskytnutí dotace. Dále zastupitelstvo obce schvaluje k tomuto účelu grantovou komisi ve složení
Kučera Jaroslav, Svatá Zuzana a Vlk Petr, náhradníci: Hojek Josef, Kocourek Vojtěch, Ing. Kučera Pavel.
 Rozšíření programu:
 Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. PI-014330064848/003 o zřízení věcného břemene s firmou E. ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151 /6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400
za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, kabelové skříně, uzemnění na pozemku
p. č. 1118/1 v k. ú. Nestanice za účelem stavby „Malovice kabel NN, Šibřina“. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou náhradu 13.700,- Kč bez DPH.
 Směrnice o účetnictví a majetku
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 6/2020 o účetnictví a majetku.
 Příští jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schvaluje jednání zastupitelstva dne 18. 12. 2020 od 19 hod.
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Kultura
 Včelaři Lomecka slaví 115. výročí spolku
Včelařská základní organizace (ZO) Lomec byla založena roku 1905 a letos
oslavuje 115 let od svého založení. Včelaříme na katastrech obcí Libějovic,
Chelčic a Truskovic, ale včely mají velký letový rádius až 5 km, takže působí
daleko a neznají hranice ani mezníky. Patříme mezi menší organizace. Ale zase
máme historicky dlouholetou tradici. Dnes je nás pouhých 17 členů pro
srovnání v roce 1930 jich bylo 43 jenže to jak se říká byly včely u každé
chalupy.
Jsme podporovány obcemi Libějovice, Chelčice a Truskovice a místním
zemědělským podnikem Zemcheba za to jím patří veliké poděkování. Díky
tomu může být naše spolková činnost pestřejší. V letošním roce jsme pořídili oboustranný Slavnostní prapor se
znakem Lomeckých včelařů a na druhé straně Sv. Ambrož - patron včelařů a památeční košile se znakem a
rokem založení. Alespoň takto jsme se snažili toto požehnané výročí důstojně připomenout. Bohužel v tuto
složitou dobu nemůžeme ani tyto symboly ukázat veřejnosti.
Od prvopočátku bylo snahou včelařů ve včelařských organizacích si vzájemně pomáhat, vyměňovat si
zkušenosti a informovat se o nových způsobech chovu včel. Dnešní trend samostatnosti je určitě svobodný, ale
je pravda, že se ve spolku dá dozvědět mnoho zajímavostí a zkušeností okolo práce se včelami. Proto v případě
zájmu o včelařství se nebojte oslovit včelaře v blízkosti nebo nejbližší organizaci
určitě se dozvíte spoustu zajímavých informací. A věřte, že na včelaře narazíte na
každém rohu, když patříme k nejzavčelenějším zemím světa. Proto v případě
zájmu o včelařství nebo o vstup do ZO Lomec mě kontaktujte, když to bude v mých
silách, určitě rád poradím nebo se pokusím vyjít vstříc.
Zároveň si dovolím, touto cestou, požádat občany o pomoc při zlepšování
včelího životního prostředí. Současná společnost podpoře včelařství, vzhledem
k jeho významu, hodně dluží. Jestli se ptáte jak pomáhat - jednoduše - stačí vysadit
nějaký strom, keřík květinu nebo stačí nesekat trávník v opuštěném rohu zahrady
každý týden a nechat prorůst divoké květy apod.
Včelařům dobré zdraví a hodně radosti ze svých včel.
Václav Kolář, Jednatel ZO ČSV Lomec

 Významná životní jubilea
V lednu oslaví své významné životní jubileu
Kieweg Jan
Nováček Jan
Slanetzová Laura

65 let
50 let
1 rok

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 21. 12. 2020
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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