Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 9/2022

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 9/2022
Září 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

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 – 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:
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.

 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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 Nebezpečný odpad
Kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad bude přistaven dne 8. 10. 2022
Libějovice 8,00 – 9,00

Nestanice 9,00 – 10,00

Do kontejneru je možné vhodit:
 velkoobjemový odpad – jako gauče,
lina, tzv. nerecyklovatelný odpad
 plechovky od barev a ropných produktů
 staré pneumatiky

Černěves 10,00 - 10,30
Do kontejneru nepatří:
 elektrošrot
 papír, sklo, plast
 stavební suť, zemina
 bioodpad a těla živočichů a zbytky z nich

 směsný komunální odpad

 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

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.

 Volby do zastupitelstev obcí 2022
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libějovice:
Volební strana č. 1 – LIBĚJOVICKO 2022

Volební strana č. 2 – LIBĚJOVICE 2022

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Jan Chrt
Petr Vlk
Vojtěch Kocourek
Jaroslav Kučera
Jan Pícha

132 hlasů
130 hlasů
109 hlasů
110 hlasů
104 hlasů

Náhradníci:
1.
František Koubek
2.
Ondřej Hucek
3.
Jan Jakeš

70 hlasů
103 hlasů
82 hlasů

Jiří Chrt
Jaroslav Kučera
Pavel Centko
Josef Hojek

Náhradníci:
1.
Josef Pícha
2.
Pavel Jakeš
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136 hlasů
110 hlasů
94 hlasů
104 hlasů

82 hlasů
60 hlasů
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 Zastupitelstvo obce Libějovice:
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 10/2022 ze dne 16. 9. 2022
 Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení Obce Libějovice do dotačního programu „My v tom Jihočechy
nenecháme II“.
 Žádost o příspěvek – Římskokatolická farnost Lomec
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Lomec, Alešova 44, 389
01 Vodňany, IČ: 650151000 na opravu kostela Jména P. Marie na Lomci ve výši 150.000,- Kč.
 Žádost o dar – Sbor dobrovolných hasičů Lomecka Černěves, p. s.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 29.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů
Lomecka Černěves, p. s., Libějovice 26, 387 72, IČ: 05417155.
 Výsledek výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 1012/1 v k. ú. Libějovice
– U Špýcharu
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p. č. 1012/1 v k. ú. Libějovice s ****

Záměr propachtovat pozemky v k. ú. Libějovice, Nestanice, Černěves
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 498/4, 66/2 a část pozemků
p. č. 401/1 (60m2) a 401/1 (333 m2) v k. ú. Libějovice, pozemky p. č. 685/2, 685/7 v k. ú. Černěves u
Libějovic, pozemky p. č. 1250, 569/2, 562/7, 26/2 1168 a část pozemku p. č. 26/1 (165 m 2) v k. ú. Nestanice.
Záměr propachtovat byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice
od 30. 8. 2022 do 15. 9. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje uzavření:
a) Pachtovní smlouvu č. 4/2022/P s **** na část pozemku p. č. 401/1 (61m2) v k. ú. Libějovice.
Pachtovné je ve výši 61,- Kč za rok.
b) Pachtovní smlouvu č. 5/2022/P s **** na část pozemku p. č.401/1 (333m2) v k. ú. Libějovice.
Pachtovné je výši 333,- Kč za rok.
c) Pachtovní smlouvu č. 6/2022/P se **** na pozemek p. č. 685/2 v k. ú. Černěves u Libějovic.
Pachtovné je ve výši 50,- Kč za rok.
d) Pachtovní smlouvu č. 7/2022/P s **** na pozemek p. č. 498/4 v k. ú. Libějovice. Pachtovné je ve
výši 50,- Kč za rok.
e) Pachtovní smlouvu č. 8/2022/P s **** na pozemek p. č. 569/2 v k. ú. Nestanice. Pachtovné je ve
výši 50,- Kč za rok.
f) Pachtovní smlouvu č. 9/2022/P se **** na pozemek p. č. 1250 v k. ú. Nestanice. Pachtovné je ve
výši 50,- Kč za rok.
g) Pachtovní smlouvu č. 10/2022/P s **** na pozemek p. č. 562/7 v k. ú. Nestanice. Pachtovné je ve
výši 68,- Kč za rok.
h) Pachtovní smlouvu č. 11/2022/P s **** na pozemek p. č. 685/7 v k. ú. Černěves u Libějovic.
Pachtovné je ve výši 50,- Kč za rok.
i) Pachtovní smlouvu č. 12/2022/P se **** na pozemek p. č. 66/2 v k. ú. Libějovice. Pachtovné je ve
výši 3600,- Kč za rok.
j) Pachtovní smlouvu č. 13/2022/P s **** na pozemek p. č. 26/2 v k. ú. Nestanice. Pachtovné je ve
výši 200,- Kč za rok.
k) Pachtovní smlouvu č. 14/2022/P s **** na část pozemku p. č. 26/1 (165m2) v k. ú. Nestanice.
Pachtovné je ve výši 200,- Kč za rok.
l) Pachtovní smlouvu č. 15/2022/P s **** na pozemek p. č. 1168 v k. ú. Nestanice. Pachtovné je ve
výši 392,- Kč za rok.
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 Záměr propachtovat pozemek p. č. 1103 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 1103 v k. ú. Nestanice. Záměr
propachtovat byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 30. 8. 2022
do 15. 9. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 5/2017/P uzavřenou s Janem
Nováčkem, Nestanice 30, Vodňany 389 01, IČ:70945829.
 Záměr propachtovat pozemek p. č. 1054 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 1054 v k. ú. Nestanice. Záměr
propachtovat byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 30. 8. 2022
do 15. 9. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 7/2017/P uzavřenou s firmou
Zemcheba, s. r. o., Chelčice 106, Vodňany 389 01, IČ: 25174797.
 Záměr propachtovat pozemek p. č. 1141 v k. ú. Černěves u Libějovic
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 1141v k. ú. Černěves u Libějovic. Záměr
propachtovat byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 30. 8. 2022
do 15. 9. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 4/2020/P uzavřenou s Martinem
Soukupem, Malovičky 12, Malovice 384 11, IČ:06958214.
 Záměr propachtovat pozemek p. č. 1123 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 1123 v k. ú. Libějovice. Záměr
propachtovat byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 30. 8. 2022
do 15. 9. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2/2017/P uzavřenou s firmou
Zemědělské družstvo Chelčice, Chelčice 106, Vodňany 389 01, IČ:00113514.
 Záměr propachtovat pozemek p. č. 1102 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 1102 v k. ú. Libějovice. Záměr
propachtovat byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 30. 8. 2022
do 15. 9. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 3/2017/P uzavřenou s firmou
Zemědělské družstvo Chelčice, Chelčice 106, Vodňany 389 01, IČ:00113514.
 Záměr propachtovat pozemky p. č. 1233 a 1234 v k. ú. Nestanice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 1233 a 1234 v k. ú. Nestanice. Záměr
propachtovat byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice od 30. 8. 2022
do 15. 9. 2022.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 4/2017/P uzavřenou s Janem
Nováčkem, Nestanice 30, Vodňany 389 01, IČ:70945829.
 Dodatek č. 16 ke směrnici 1/2009 – poskytování cestovních náhrad
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 16 ke směrnici č. 1/2009 o poskytování cestovních náhrad
při tuzemských pracovních cestách.
 Bezúplatné darování hřbitova obci Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod se zřízením předkupního práva hřbitova, který se nachází
na pozemku p. č. st. 48, p. č. 521/1 a p. č. 520 v k. ú. Nestanice od Římskokatolické farnosti Lomec, Alešova
44, Vodňany 389 01, IČ:65015100.
**** 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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Kultura

Soutěže 21. 10. 2022
Jarmark, slavnosti sobota 22. 10. 2022 od 9,00 hod
Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického. V roce 2022 je
vyhlášeno 5 kategorií: Jablko roku 2022, 2 kategorie pálenky – Slivovice a Ostatní ovocný destilát, 2 kategorie
ovocná dobrota – Pekařský výrobek a Cukrářský výrobek.
Podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:
Jablko roku 2022 – do soutěže odevzdávejte vždy soutěžní vzorek zabalený zvlášť od jednotlivé odrůdy jablek v
sáčcích po 5 kusech s popisem: PĚSTITEL, MOBIL, OBLAST, ODRŮDA. Vzorky odevzdávejte ve dnech 19. 10. –
21. 10. (středa – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu.
V pátek 21. 10. do 11,00 hod.
Slivovice a Ostatní ovocný destilát – do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu s popisem:
VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, NÁZEV OVOCE. Vzorky odevzdávejte ve dnech 19. 10. – 21. 10. (středa – pátek) na
všech obecních úřadech mikroregionu.
V pátek 21. 10. do 11,00 hod.
Do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).
Ovocná dobrota: kategorie Pekařský výrobek a kategorie Cukrářský výrobek – do této soutěže odevzdávejte
vzorky dle uvážení - dort, štola, mísa koláčů, plech buchet a tác výrobků apod.
Na zapůjčené nádobí zespodu táců a mís nalepte své jméno a obec kvůli možné záměně. Výrobek musí být
vyroben z výpěstků charakterizujících tuto oblast, které musí být jeho součástí (jablko, hruška, švestka,
meruňka, broskev, rybíz atd.), nikoli z exotického ovoce.
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Výrobky musí obsahovat: VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, RECEPT, NÁZEV VÝROBKU. Vzorky odevzdávejte ve dnech
19. 10. – 21. 10. (středa – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu.
V pátek 21. 10. do 11,00 hod.
Vzorky „dobrota“ vzhledem k trvanlivosti výrobku odevzdávejte co nejblíže konání soutěže tj. po domluvě na
obecních úřadech (nebo u starostů) jednotlivých obcí mikroregionu.
V nejasných případech rozhoduje pořadatel o zařazení do příslušné kategorie.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Oficiální zahájení Slavností plodů 2022 proběhne v sobotu 22.10. v 9:00 h. napódiu na náměstí ve Lhenicích.
Poté bude v prostorách Hotelu Pod Stráží v jídelně zahájena slavnostní vernisáž podzimní výstavy soutěžních
vzorků. Výstava prací mateřských školek a základní školy bude taktéž v prostorách Hotelu Pod Stráží a dále ve
foyer místního kina.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům jednotlivých kategorií bude součástí Ovocnářského
jarmarku v sobotu 22. 10. 2022 od 13,00 hod. Prosíme všechny přihlášené, aby uváděli svá mobilní čísla a aby
se v případě umístění na 1. – 3. místě zúčastnili vyhlášení výsledků a předání cen nejlépe osobně.
Touto cestou bychom Vás chtěli poprosit o prezentaci naší obce přihlášením Vašich vzorků do soutěže.
Soutěžící, který doručí svůj soutěžní vzorek osobně na příslušný obecní úřad, obdrží vstupenku zdarma.

Vstupné:
Předprodej:
Na místě:

100,- Kč/ osobu (na obecních úřadech nebo pomocí QR kódu)
150,- Kč/ osobu

Děti do 15 let zdarma.
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 Pouťové odpoledne v Nestanicích
Z důvodu nepříznivého počasí se tentokrát pouťové odpoledne uskutečnilo
ve víceúčelovém zařízení v Nestanicích. Návštěvníkům to však nebránilo
v zábavě a odpoledne si užili. Hasiči Nestanice děkují všem účastníkům
pouťového odpoledne a zvláštní poděkování patří hospodyňkám, které toto
setkání obohatily o pouťové dobroty. Těšíme se na další ročník a doufáme, že
se povede tak jako letos jen s lepším počasím.
SDHL Nestanice

 Významná životní jubilea
V říjnu oslaví své významné životní jubileum
Beňová Marie

80 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. 9. 2022
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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