Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 1/2021

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 1/2021
Leden 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

Na základě usnesení vlády je Obecní knihovna uzavřena.
Po dobu uzavření Obecní knihovny není internet přístupný.

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

Pošta:

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

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
----------

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2021:
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.

 Poplatky za odpad a psa v roce 2021
Výběr poplatků bude zahájen v pondělí 22. 2. 2021, splatnost poplatků je do 31. 3. 2021.
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 2021 (dle OZV 4/2020) jsou stanoveny ve výši:
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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

č. 1/2021

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. Dále prosíme o
nahlášení čísla čipu psa.

 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. 12/2020 ze dne 18. 12. 2020
 Rozpočet 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021: příjmy 20 210 845,- Kč, výdaje 29 855 888,Kč a financování 9 645 043,- Kč.
 Dílčí přezkum hospodaření 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přijatá nápravná opatření z dílčího přezkumu hospodaření 2020: Zveřejňování
zakázek malého rozsahu na profilu zadavatele na částku vyšší jak 500 000,- Kč bez DPH: Obec jako zadavatel
bude zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy se zhotovitelem (včetně všech dodatků) na částku vyšší než
500 000,- Kč bez DPH do 15 dnů od uzavření smlouvy na profilu zadavatele.
 Odměny zastupitelů a členů výborů
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování měsíční odměny za výkon neuvolněné funkce jejich členů
a to ode dne 1. 1. 2020. V případě souběhu funkcí se odměna vždy poskytuje jako součet odměn za
jednotlivé funkce. Měsíční odměna se stanovuje ve výši:
starosta
20.900,- Kč
místostarosta
4.450,- Kč
člen zastupitelstva
1.300,- Kč
předseda výboru
0,- Kč
Člen výboru
0,- Kč
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 Kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci a cenu vodného a stočného na rok 2021.
 Soupis poskytnutých dotací z dotačního programu obce 2020
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce soupis poskytnutých dotací z dotačního programu obce
Libějovice na rok 2020. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemek p. č. 1055
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí –
vodovodní přípojka. Služebnost inženýrských sítí – vodovodní přípojka bude zřízena na pozemcích ve
vlastnictví Obce Libějovice p. č. 1055 v k. ú. Libějovice. Služebnost bude zřízena úplatně dle platného ceníku
ke dni uzavření smlouvy.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemek p. č. 1131
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodní přípojka. Služebnost inženýrských sítí – vodovodní přípojka bude zřízena na pozemcích ve
vlastnictví Obce Libějovice p. č. 1131 v k. ú. Libějovice. Služebnost bude zřízena úplatně dle platného ceníku
ke dni uzavření smlouvy.
 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 64/1 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 64/1v k. ú. Libějovice. Záměr
pronajmout byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 2. 12.
2020 do 18. 12. 2020. Dále zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu č. 6/2020/P na část pozemku p.
č. 64/1 v k. ú. Libějovice o výměře 179 m2. Výše nájemného činí 200,- Kč/rok. Nájemní smlouva je přílohou
č. 8 zápisu.
 Podání žádosti o převod pozemků pod chodníky v Černěvsi
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod pozemků p. č. 702/5 a 702/6 v k. ú.
Černěves u Libějovic od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České
Budějovice do vlastnictví Obce Libějovice. Pozemky p. č. 702/5 a 702/6 vznikly geometrickým oddělením od
pozemku p. č. 702/4 v k. ú. Černěves u Libějovic. Žádost o bezúplatný převod bude podána Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice, která je
oprávněna k hospodaření se svěřeným majetkem kraje.
 Žádost o finanční příspěvek Chelčického domova sv. Linharta
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000, - Kč Chelčickému domovu sv.
Linharta, o. p. s., Chelčice 1, Vodňany 389 01, IČ: 28138520.
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 1/2021 ze dne 15. 1. 2021
 Dodatek č. 12 ke směrnici č. 1/2009 – stravné a cestovné
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 12 ke směrnici č. 1/2009 o poskytování cestovních náhrad při
tuzemských pracovních cestách.
 Ceník za poskytované služby
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník poskytovaných služeb s platností od 15. 1. 2021.
 Příkazní smlouva TD a BOZP pro ČOV Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu na technický dozor na akci „Kanalizace a ČOV Libějovice“
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uzavřenou s firmou CB Building s. r. o., Truskovice 87, 389 01 Vodňany, IČ: 48203181 a příkazní smlouvu na
BOZP na akci „Kanalizace a ČOV Libějovice“ uzavřenou s Jiřím Iralem, Chelčice 127, 389 01 Vodňany,
IČ: 42387655
 Rozšíření programu
a) Bonusy za třídění odpadů v roce 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Bonusy třídění odpadu za rok 2020, které jsou vypláceny při úhradě
místního poplatku za svoz odpadů v roce 2021.

Kultura
 Tříkrálová sbírka
Milí přátelé,
děkujeme Vám za Vaše příspěvky do Tříkrálové sbírky, která se letos musela obejít bez malých koledníků, jejich
zpívání a osobního kontaktu. Jsme rádi za podporu Obce Libějovice a Coop Jednoty, že jsme mohli umístit
kasičku do prodejny v Libějovicích. Dále byla kasička k dispozici dvě nedělní dopoledne v kostele na Lomci.
Celkem se za všechny část Libějovic vybralo 9 716 Kč v hotovosti. Víme, že řada z Vás přispěla také na účet
Tříkrálové sbírky. Z vybraných prostředků bude jako každý rok vráceno 65 % zpět do oblasti Vodňanska a bude
rozděleno pro Hospic v Prachaticích, Domácí hospic ve Strakonicích, Chelčický domov sv. Linharta, Domov Žlutý
Petrklíč, charitní Občanskou poradnu ve Vodňanech a pro přímou pomoc potřebným.
Na účet Tříkrálové sbírky je možné přispívat až do 30. 4. 2021 (č. účtu 66008822/0800, VS 77702043,
spec. symbol 37063, možnost využití aplikace na www.trikralovasbirka.cz ).
Děkujeme Vám!
Za Tři krále
Markéta Cinádrová
Marie Kučerová
Václav Čížek

 Významná životní jubilea
V únoru oslaví své významné životní jubileu
Cholevová Jana
Kvěch Karel
Zámečníková Hana
Nováková Lenka

80 let
80 let
55 let
18 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 30. 1. 2021
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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