Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 6/2022

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 6/2022
Červen 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

Pošta:

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12 - 17
---------12 - 17
-----------------

Jednota:
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

---------13 - 15
------------------13 - 15
----------

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2022:
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.

 Dětská skupina Liběnka
Pro nově vznikající dětskou skupinu Liběnka hledáme tetu - chůvu na plný pracovní úvazek, nástup možný
od července či srpna. Vzdělání - pedagogické, zdravotnické, chůva pro dětskou skupinu, případně necháme
udělat kurz chůvy.
Od září 2022 přijímáme děti od dvou let do nově zřízené miniškoličky - dětské skupiny
v Libějovicích. Nabízíme individuální přístup a hezké renovované prostředí.
Další informace na tel. 724256501 nebo na mail vyzkumne@centrum.cz.
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 Nové webové stránky obce
Od 14. 7. 2022 budou spuštěny nové webové stránky obce.
Dále bude možné stáhnout mobilní aplikaci.
www.libejovice.cz

 Upozornění na dodržování nočního klidu
Upozorňujeme občany a vlastníky nemovitostí na povinnost dodržování nočního klidu
v době od 22:00 do 6:00. Upozornění platí převážně na používání ohňostrojů.

 Upozornění pro majitele psů
Upozorňujeme majitele psů na dodržování obecně závazné vyhlášky o volném pobíhání psů na veřejném
prostranství. Dále žádáme všechny majitele, aby po svých psech uklízeli exkrementy.

 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

1. 7. – 7. 7.

8. 7. – 14. 7.

15. 7. - 21. 7.

22. 7. - 28. 7.

29. 7. - 4. 8.

5. 8. - 11. 8.

12. 8. - 18. 8.

19. 8. - 25. 8.

26. 8. - 1. 9.

2. 9. - 8. 9.

9. 9. - 15. 9.

16. 9. - 22. 9.

23. 9. – 29. 9.

30. 9. – 6.10.

7. 10. – 13. 10.

14. 10. – 20. 10.

21. 10. – 27. 10.

28. 10. – 3. 11.

4. 11. – 10.11.

11. 11. – 17. 11.

18. 11 – 24. 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. 6/2022 ze dne 26. 5. 2022
 Zřízení dětské skupiny
Zastupitelstvo obce schvaluje provozování dětské skupiny na adrese Libějovice 53, Libějovice ve správním
obvodu obce Libějovice.
 Žádost obce Chelčice
Zastupitelstvo obce schvaluje účelový finanční dar ve výši 500.000,- Kč obci Chelčice, Chelčice 123, Vodňany
389 01, IČ: 00251241 za účelem výstavby rozšíření kapacity MŠ Chelčice.
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Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 7/2022 ze dne 10. 6. 2022

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vjezdu p. č. 113/2 k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vjezdu s ****
za účelem umístění vjezdu , právo přístupu k němu a jeho opravy a údržby na pozemku p. č. 113/2
v k. ú. Nestanice. Služebnost bude zřízena úplatně dle platného ceníku ke dni uzavření smlouvy.

Záměr prodat pozemek p. č. 401/2 k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 401/2 o výměře 13 m2 v k. ú. Libějovice. Záměr
prodat byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 3. 5. 2022
do 19. 5. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 401/2 o výměře 13 m2
v k. ú. Libějovice uzavřenou s ****. Kupní cena je stanovena ve výši 7.200,- Kč.

Záměr pronajmout část pozemku p. č. 46/1 k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 46/1 v k. ú. Libějovice o výměře 21 m2.
Záměr pronajmout byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od
5. 5. 2022 do 21. 5. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu č. 1/2022/N uzavřenou s ****. Roční nájemné činí
100,- Kč.

Záměr pronajmout pozemek st. p. č. 13 k. ú. Černěves u Libějovic a stavbu Černěves 19
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 13, jehož součástí je stavba č. p. 19 v k.
ú. Černěves u Libějovic. Záměr pronajmout byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
Obecního úřadu Libějovice od 5. 5. 2022 do 21. 5. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu nemovitosti č. 1/2022/NN uzavřenou s ****. Roční
nájemné činí 3600,- Kč.

Záměr pronajmout nebytový prostor – část Libějovice 53
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Libějovice 53, Libějovice –
pozemek p. č. 43/1 v k. ú. Libějovice. Záměr pronajmout byl zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 26. 5. 2022 do 10. 6. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1/2022/NNP uzavřenou
s Centrem aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o. p. s., Vladislavova 250, 397 01 Písek, IČ: 28154
975. Měsíční nájemné činí 5000,- Kč.

Pořízení změny č. 1 Územního plánu Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení Změny č. 1 Územního plánu Libějovice ve zkráceném postupu pořizování dle §55a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a to z vlastního podnětu,
b) rozsah Změny č. 1 Územního plánu Libějovice, týkající se:
 doplnění do územně plánovací dokumentace koridorů technické infrastruktury Ee36 –
elektroenergetika ZVN 400 kV Kočín - Přeštice a Ee37 – elektroenergetika ZVN 400 kV Kočín Dasný,
 přehodnocení nevyužitých zastavitelných ploch v platné územně plánovací dokumentaci,
 aktualizace zastavěného území.
c) Pana Jana Chrta jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení
předmětné změny územně plánovací dokumentace,
d) úřad územního plánování Městského úřadu Vodňany jako pořizovatele předmětné změny územně
plánovací dokumentace.
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Žádost o dotaci MAS Rozkvět Jižních Čech „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech“
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Státního
zemědělského intervenčního fondu na akci „Veřejné prostranství Libějovice “ – předpokládaná výše
požadované dotace 450.000,- Kč, spoluúčast obce 20% a na akci „Kulturní a spolková činnost v Libějovicích“
- předpokládaná výše požadované dotace 360.000,- Kč, spoluúčast obce 20%.

Nabídka Jednoty na prodej budovy prodejny v Libějovicích
Zástupci Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni se osobně zúčastnili zasedání zastupitelstva obce
a předložili zastupitelům svoji nabídku na prodej budovy č. p. 105 Libějovice (prodejny), která se nachází na
pozemku p. č. st. 100, který je ve vlastnictví obce. Starosta obce bude jednat o kupní ceně za nabízenou
nemovitost. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Rozšíření programu
a) 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
11. 7. do 15. 7. 2022 společnosti MAS Rozkvět, z. s., Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 26658691.
b) Dodatek č. 15 ke směrnici 1/2009 – poskytování cestovních náhrad
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 15 ke směrnici č. 1/2009 o poskytování cestovních náhrad
při tuzemských pracovních cestách.
c) Poskytnutí dotace z programu POV 2022
Starosta obce informoval zastupitele o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
2022 na investiční akci: „Výměna luxfer za okna v tělocvičně Libějovice“ ve výši 231.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
**** 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.

 Domov Žlutý Petrklíč, z. s.
Podpora týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z. s.
z účelové dotace Jihočeského kraje pro rok 2022.
Z účelové dotace Jihočeského kraje získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s. finanční částku ve výši
1 199 000,- 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/054/2022.

Podpora týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z. s.
z Programové dotace města Vodňany na podporu sociálních a navazujících služeb pro rok 2022.
Rada města Vodňany rozhodla usnesením č. 2415 ze dne 7. 3. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč.
Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s.
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Kultura
 Hřiště pro míčové hry Černěves – slavnostní otevření
Dne 18. června 2022 se za krásného počasí uskutečnilo slavností otevření víceúčelového hřiště v Černěvsi.
Slavnost byla zpestřena pěveckým sborem Koko koko kolegyně + kolegové a kapelou DIAKS akustic. Děkujeme
všem, kdo přiložil ruku k dílu, kdo se zúčastnil, ženám za upečené dobroty, obci Libějovice za vybudování.
Vybudováním hřiště se všem v Černěvsi, a nejen jim, otevřely další možnosti trávení volného času.
Sportu zdar a není důležité vyhrát ale zúčastnit se.

Významná životní jubilea
V červenci oslaví své významné životní jubileum
Chrtová Klára
Hucek Pavel
Holátová Anna
Choleva Petr
Soukupová Julie

18 let
65 let
70 let
80 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 1. 7. 2022
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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