Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 10/2022

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 10/2022
Říjen 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:

Pošta:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

8 – 11
8 – 11
---------8 – 11
8 – 11

------------------12,30 – 15,30
-------------------

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2022:
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.

 My v tom Jihočechy nenecháme II
Obec Libějovice se zapojila do programu Jihočeského kraje "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II",
který je určen pro rodiny s dětmi do 3 let věku nebo rodiny s dětmi pobírající příspěvek na péči ve věku do
dovršení 8 let věku, poživatele starobního, vdovského/vdoveckého a invalidního důchodu.
Podrobné informace včetně žádostí naleznete na stránkách www.libejovice.cz a
www.myvtomjihocechynenechame.cz, dále vám je rádi poskytneme v kanceláři Obecního úřadu Libějovice.
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 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 28.11.2022 od 08:00 do 12:00
Vypnutá oblast:
Celá obec Černěves, celá obec Nestanice včetně všech podnikatelských odběrů, Nestanice-areál kláštera
Lomec, vysílač Telecomu, Jihočeský vodárenský svaz
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku
oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné
omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za
zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy
projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde
najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení. EG.D, a.s.

 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

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 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 11/2022 ze dne 17. 10. 2022
 Volba starosty a místostarosty
 Určení počtu místostarostů
Zastupitelstvo obce Libějovice schvaluje zvolení dvou místostarostů, přičemž starostu zastupuje
1. místostarosta a až v případě jeho nepřítomnosti 2. místostarosta.
 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Zastupitelstvo obce Libějovice schvaluje, že všechny funkce zastupitelstva obce budou neuvolněné.
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 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou
hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou
předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno členům zastupitelstva
výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu
způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
 Volba starosty
Zastupitelstvo obce Libějovice volí starostou: Chrta Jana.
 Volba místostarosty
Zastupitelstvo obce Libějovice volí 1. místostarostou Kučera Jaroslava Ing.
Dále zastupitelstvo obce Libějovice volí 2. místostarostou Chrta Jiřího.
 Zřízení finančního a kontrolního výboru
 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Libějovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor je tříčlenný a
kontrolní výbor je tříčlenný.
 Volba předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo obce Libějovice volí předsedou finančního výboru: Kocourka Vojtěcha.
 Volba předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Libějovice volí předsedou kontrolního výboru: Vlka Petra
 Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány
Zastupitelstvo obce Libějovice volí členy finančního výboru: Hojka Josefa, Centka Pavla
 Volba členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Libějovice volí členy kontrolního výboru: Píchu Jana, Kučeru Jaroslava.
 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů a členů výborů
Zastupitelstvo obce stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou
poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení, v případě nastoupen í náhradníka na uvolněný mandát bude
odměna náležet ode dne prvního jednání zastupitelstva, kterého se zúčastnil. Odměna za funkci starosty a
místostarosty bude poskytována ode dne zvolení do funkce. Odměna za členství ve výborech nebude
poskytována.
Odměna za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce:
starosta
22.290,-Kč
místostarosta
4.895,- Kč
člen zastupitelstva
1.430,- Kč
 Souhlas s uzavřením dohody o provedené práci
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce na opravy a údržbu majetku
Obce Libějovice se zastupitelem Píchou Janem.
 Směrnice o podpisových vzorech
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici č. 6/2022 o podpisových vzorech.
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 Rozšíření programu:
 Podmínky výpůjčky prodejny č. p. 105 Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky výpůjčky pozemku p. č. st. 100, jehož součástí je stavba č. p. 105
(prodejna) v k. ú. Libějovice. Podmínkami výpůjčky je zajištění prodeje základních potravin a drogistického
zboží a otevírací doba v minimálním rozsahu 3 hodin denně pondělí až sobota.

 Domov Žlutý Petrklíč, z. s. - Poděkování Jihočeskému kraji
Poděkování Jihočeskému kraji za poskytnutí dotace ve výši 500.000, - Kč v rámci Krajského dotačního
programu opatření č. 2 pro druh sociální služby: týdenní stacionáře v rozsahu dle Pověření
č. OSOV/145/2022. Účelem této dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se
zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionář
Domov Žlutý Petrklíč, z. s. a uzavřené smlouvy č. SDO/OSOV/215/22 pro rok 2022.

Kultura
 1. Nestanická drakiáda
V sobotu 8. 10. jsme se poprvé sešli v Nestanicích na
drakiádě. Počasí nám přálo a na obloze létalo 25 draků.
Proběhla i soutěž o nejlepšího draka vlastní výroby,
nakonec ale odměnu dostali všichni. Poté se akce
přesunula do VÚZ, kde byli připraveny dílničky, drobné
soutěže a malé občerstvení v podobě špekáčků.
Za SDHL bych chtěla poděkovat všem organizátorům,
sponzorům a hlavně účastníkům.
Akce se konala za podpory obce Libějovice
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 Slavnosti plodů 2022 ve Lhenicích – výsledky soutěží
OVOCNÁ DOBROTA – CUKRÁŘSKÝ VÝROBEK:
1. Dominika Prennerová (Lhenice)- JABLEČNÉ CHOUX;
2. Alena Baloušková (Chelčice)- BORŮVKOVÝ MLS;
3. Kateřina Zlochová (Chelčice) – DORT „KNIHA SLAVNOSTI PLODŮ“
OVOCNÁ DOBROTA – PEKAŘSKÝ VÝROBEK:
1. ZŠ Lhenice - HRABĚNČIN KOLÁČ;
2. Olga Chrtová (Libějovice) – KOLÁČ S JABLEČNOU NÁPLNÍ;
3. Marcela Mušková (Lhenice) – KOLÁČKY
SLIVOVICE
1. Roman Grill (HOŘÍKOVICE);
2. Petr Leber (LHENICE);
3. Václav Lukeš (CHELČICE)

OSTATNÍ DESTILÁTY
1. Josef Rubenwolf (Lhenice) – TŘEŠEŇ A MALINA;
2. Pavel Jungbauer (JÁMA) – MERUŇKA
3. Obec Libníč (LIBNÍČ) - HRUŠKA

JABLKO ROKU
1. Jan Záhorka (TRUSKOVICE)- odrůda - RUBINOLA;
2. Pavel Holub (KRTELY) odrůda– RUBINOLA;
3. Hana Nováková (KRTELY) odrůda – JONAPRINCE RED

 Výlov rybníka Karlák
V sobotu 5. 11. 2022 se uskuteční výlov rybníka Karlák (cca v 11.00).
Všichni jste srdečně zváni.

 Tradiční zdobení vánočních stromů:
Přijďte s námi rozsvítit vánoční strom, který ozdobíme
1. adventní neděli 27. listopadu 2022 v 16:00 hod
v Libějovicích, v Nestanicích a v Černěvsi
Zazní vánoční koledy a pro zahřátí bude podáván teplý nápoj,
Ke kterému můžete přinést na ochutnání vánoční cukroví.

 Významná životní jubilea
V listopadu oslaví své významné životní jubileum
Kučera Jaroslav
Hojková Jana

60 let
18 let

Vykouková Jitka 65 let
Křenek Karel
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. 10. 2022
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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