Libštátský zpravodaj
č. 5 – květen 2013
Vážení spoluobčané,
níže si můžete přečíst výňatek z jednání RO a přijatá usnesení ZO za minulý měsíc. Celý zápis z jednání
RO a ZO najdete na nástěnce ve vstupní hale budovy OÚ nebo na webových stránkách obce.

Rada obce
V minulém měsíci se hodně diskutovalo o podmínkách pronájmu ubytovny v KD a kiosku na koupališti.
Nakonec se RO dohodla na tomto:
- Ubytovna v KD se pronajme nájemci restaurace (paní L. Hajnová a pan L. Kobrle), podmínky pronájmu
budou upřesněny v nájemní smlouvě, kterou vypracuje starosta pan L. Opočenský.
- Na pronájem kiosku bude zveřejněna výzva.
Na výzvu reagoval pouze jeden zájemce, a to současný nájemce restaurace v KD (paní L. Hajnová a pan L.
Kobrle). RO uložila starostovi obce s vítězným žadatelem uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do dne 31. 8.
2014.
Dále pak projednala tyto body:
Žádost o pronájem bytu v č. p. 32
Úprava nájemného, požární vodní zdroj, schválení nájemní smlouvy.
Schválení nájemní smlouvy Větrov - části pozemku parc. č. 727/23 v katastrálním území Libštát.
Informace z jednání ohledně případné změny územního plánu obce Libštát.
Návrh na směnu pozemků mezi paní Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209, a obcí
Libštát.
Směna pozemků parc. č. 1065/4 v majetku obce Libštát za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4 ve vlastnictví fyzických
osob v katastrálním území Libštát.
Projednání uzavírky silnice II/283 z důvodu konání tradiční libštátské pouti.
RO se na základě pověření ZO seznámila s rozhodnutím zadavatele o nejvhodnější nabídce na akci
„Snížení energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla do objektu mateřské školy – část zdroj“ a na základě
předložených výsledků hodnotící komise vybrala a schválila vítěznou firmu: Jamas plus, spol. s r.o. IČ 64780049,
Bavlnářská 360, 513 01 Semily. Dále pak s obsahem smlouvy o dílo předložené vítěznou firmou a uložila
starostovi obce smlouvu podepsat.
Pro zajištění technického dozoru investora při provádění stavby bude osloveno více uchazečů, kteří s cenovou
nabídkou předloží i návrh mandátní smlouvy.

Zastupitelstvo obce
Byla přijata tato usnesení:
Z 13/19 ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost rady obce Libštát za období až březen až duben 2013.
Z 13/20 ZO Libštát jmenuje hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ“ ve složení Ing. David Tauchman, Ing. Zdeněk Lhota, Ing.
Jiří Hradecký, Ing. Jiří Pavlů, Luděk Opočenský. Náhradníky této komise: Pavel Janata ml., Zdeněk Kousal, Karel
Jiříček, David Farský a Vladimír Janata. Tato komise je zároveň pověřena funkcí komise pro otevírání obálek.
Z 13/21 ZO Libštát se seznámilo s výzvou na dodání nabídky „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ“. Tento
dokument schvaluje a pověřuje starostu Luďka Opočenského zveřejněním výzvy na úřední desce a přímým
oslovením alespoň 4 uchazečů. Termín vyvěšení 19. dubna 2013 až 13. května 2013 do 12.00 hod.
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Z 13/22 ZO Libštát pověřuje RO ke schválení výběru nejvhodnějšího zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
na „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ“ podle návrhu hodnotící komise.
Z 13/23 ZO Libštát pověřuje RO ke schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na zhotovení veřejné zakázky
malého rozsahu na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ“.
Z 13/24 ZO Libštát rozhodlo přesunout bod jednání týkající se škody vzniklé při výkonu veřejné funkce starosty
obce pana Luďka Opočenského na příští jednání ZO.
Z 13/25 ZO Libštát schvaluje směnnou smlouvu č.j.: OÚ Lib 296/13 s manžely Devátými směnu pozemku parc. č.
1065/4 (geometrický plán č. 504-159/2012) v majetku obce Libštát za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4
(geometrický plán č. 501-122/2012) ve vlastnictví fyzických osob v katastrálním území Libštát.
Z 13/26 ZO Libštát ruší usnesení ZO Z10/038 ze dne 29. září 2010. Toto usnesení se ruší ke dni 17. dubna 2013.
Z 13/27 ZO Libštát schvaluje shromažďování žádostí na změnu Územního plánu Libštát v termínu do 32 měsíců od
schválení vydání Územního plánu Libštát zastupitelstvem obce a dále do 3 let od schválení zprávy o uplatňování
územního plánu zastupitelstvem obce. Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu k posouzení
úplnosti a vydání stanoviska k jednotlivým žádostem, přičemž pořizovatel toto stanovisko předloží zastupitelstvu
obce k rozhodnutí v rámci zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Z 13/28 ZO Libštát bere na vědomí „Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 9.3.2012 a ze dne 5.3.2013“.
Z 13/29 ZO Libštát schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013. ZO ukládá předsedovi kontrolního
výboru z každé provedené kontroly vypracovat zápis, který bude obsahovat zjištěné nedostatky a návrh nápravných
opatření. Zápis předsedové výborů předkládají k projednání ZO.
Z 13/30 ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle přílohy rozpočtu číslo 1 na rok
2013 ze dne 12. dubna 2013.
Z 13/31 ZO Libštát se seznámilo s návrhy na rozdělení hospodářských výsledků za rok 2012 u příspěvkových
organizací MZŠ Libštát (č. j. OÚ Lib 126/13, ze dne 7. února 2013) a MŠ Libštát (č. j. OÚ Lib 121/13, ze dne 4.
února 2013) a tyto návrhy schvaluje:
a)
na základě návrhu ředitelky Masarykovy ZŠ rozdělit hospodářský výsledek roku 2012 tak, že částka
3 426,33 Kč bude přidělena do rezervního fondu příspěvkové organizace MZŠ Libštát.
b)
na základě návrhu ředitelky mateřské školy rozdělit hospodářský výsledek roku 2012 ve výši 57 098,48 Kč
takto: částka 40 000,-Kč bude přidělena do rezervního fondu a částka 17 098,48 Kč bude přidělena do fondu
odměn.
Z 13/32 ZO Libštát se seznámilo se stanoviskem ředitele společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., pana
Zdeňka Faistavera ke zveřejněným výzvám na likvidaci odpadů v obci Libštát, na základě kterého rozhodla zrušit
vyvěšené výzvy na likvidaci odpadů v obci Libštát a pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vyvěsit nové
výzvy, které budou v souladu s platnými zákony.

Irena Janatová, radní

Zpráva o činnosti střeleckého kroužku v MZŠ Libštát
Střelecký kroužek po delší přestávce obnovil svoji činnost v roce 2008 – 2009. V této
době kroužek navštěvovalo 12 dětí. V současné době pravidelně do střeleckého kroužku chodí
9 dětí ze 12 přihlášených. Věkově je to velmi různorodá skupina, proto vyžaduje vždy práci 2
dospělých. Kroužek navštěvuje 7 chlapců a 2 děvčata od 2. do 9. třídy. I v současné době nás
při přípravě na závody navštěvují i bývalí aktivní střelci, dnes již dorostenci. Minimálně 1
z nich s námi pravidelně jezdí na střelecké závody, které se konají na střelnici pod Zebínem u Jičína.
V tomto posledním hodnotícím období jsme se zúčastnili 3 větších závodů ve střelbě z malorážky v Jičíně
pod Zebínem a uspořádali 3 menší místní závody pro žáky školy na naší školní vzduchovkové střelnici.
Výsledky veřejných závodů mládeže ve střelbě z malorážky na 50m:

Podzim 2012 – Zebín: veřejný závod mládeže: HAMANOVA MALORÁŽKA
účast 8 dětí : dvě 1. místa, jedno 2.místo, dvě 3. místa, jedno 6. a jedno 7. místo
Nejlepší výsledky – minižáci – Vojta Tomáš a Aleš Pecka – s nástřelem 296 a 300 bodů ze 300 možných
Žáky na soutěž odváželi 2 vedoucí a vlastní soutěž sledovali 3 rodičové.

Strana 2 (celkem 6)

Libštátský zpravodaj 5/2013

Jaro 2012 – Zebín malorážkový čtyřboj: O POHÁR PŘEDSEDY OMS JIČÍN
účast v kategorii

minižáci:
Aleš Pecka a Vojta Tomáš - 3. a 6. místo
žákyně:
Anna Minarčíková a Tereza Hloušková 3. a 4. místo
žáci:
6 žáků – nejlepší umístění - Martin Jína 3. místo
dorostenci:
1 žák – Filip Malý 8. místo
Z naší školy se celkem zúčastnilo 11 soutěžních střelců a 3 dospělé osoby jako vedoucí.

Jaro 2012 – Zebín: Veřejný závod mládeže – kulový čtyřboj malorážkou
Toto byl 1. jarní střelecký závod, který děti absolvovaly s 1 tréninkem za velmi špatných povětrnostních
podmínek.
Na závodech se sešlo 40 soutěžících v 5 kategoriích. Z naší školy soutěžilo 11 střelců (z toho 2 dívky) ve všech pěti
věkových skupinách s průměrnými výsledky. Nejlepší střelci opět byli Aleš Pecka a Vojta Tomáš na 3. a 2. místě.
Ve škole jsme uspořádali 3 různé střelecké závody, střelci střílí v různých polohách / leh, klek, stoj/ a na
různé terče. Těchto závodů se celkem zúčastnilo 23 dětí.
Za toto období od roku 2011 až 2013 jsme odhadovali náklady na všechny soutěže ve výši 7 000 Kč.
Náklady hradila škola a ochotní řidiči. Od počátku letošního školního roku každý přihlášený žák do kroužku hradí
poplatek ve výši 200,- Kč.

Jaro 2013 – Zebín: Veřejného závodu mládeže - Kulový čtyřboj malorážkou konaný dne 13. 04.
Střílelo se z malorážky na 50 m na myslivecké terče: liška, srnec, kamzík, kňour.
Každý střelec 10 ran na 1 terč, vsedě s podpěrou. Maximální počet bodů byl 400.
Nejmladší žactvo:
liška srnec kamzík kňour.

chlapci - 1. Aleš P E C K A
dívky - 3. Veronika H A V R D O V Á
Junioři 10-18 let: chlapci 1. Jan V E D R A L
2. Filip M A L Ý
6. Jan L U K E Š
7. Vojta T O M Á Š
10. Mirek K L Á P Š T Ě
11. Radek P O K O R N Ý
dívky 1. Anička MINARČÍKOVÁ

100
95
100
100
85
98
64
68
97

100
90
98
97
89
93
91
95
98

100
98
99
98
99
84
98
96
97

100
97
100
100
99
93
100
90
99

400 BODŮ
380 BODŮ
397 BODŮ
395 BODŮ
372 BODŮ
368 BODŮ
353 BODŮ
349 BODŮ
391 BODŮ

V kategorii juniorů startovalo 17 závodníků, v kategorii nejmladších 6 závodníků. Dovoz, dozor a péči o
naše střelce zajišťovali: pí. Iveta Havrdová, p. Pechánek a p. Horáček. Náklady na tyto závody včetně 1 tréninku
činí 255 Kč na 1 závodníka. Dopravu nepočítáme.

V současné době jsme již zahájili jarní přípravu. Jezdíme na malorážkovou střelnici do Semil. Určitě
budeme rádi, když MS Kavkazko dostane na práci s dětmi finanční příspěvek od OÚ Libštát. V dřívějších
letech na tuto činnost vždy OÚ Libštát přispíval. Žákům b l a h o p ř e j e m e a těšíme se na 11. května, kdy
proběhne podobný malorážkový závod.
Za vedoucí kroužku: Jindřich Horáček a Mirek Pechánek

Společenská rubrika
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum paní:
Zdeňka Budinová,
Libuše Čechová,
Jarmila Kousalová,
Jana Hošková
a Anna Janatová
Jubilantkám blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.
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Kino Jitřenka v Semilech
zahájí v květnu předprodej na novou sezónu přímých přenosů z Metropolitní opery
v New Yorku.
V průběhu května zahajujeme předprodej na novou sezónu 2013 -2014.
V nové sezóně uvidíte následující tituly: P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin (5.10.), D.
Šostakovič: Nos (26.10.), G. Puccini: Tosca (9.11.), G. Verdi: Falstaff , (14.12.) A.
Dvořák: Rusalka (8.2.), A. Borodin: Kníže Igor, (1.3.) J. Massenet: Werther,(19.3.) .
Puccini: La bohème (5.4.), W. A. Mozart: Così fan tutte (Takové jsou všechny)
(26.4.), G. Rossini: La cenerentola (Popelka) (10.5.). Rezervace je možná od
27.4.2013. Základní vstupné je 350 korun na jeden přenos.
vedoucí kina Jitřenka Mgr. Ondřej Šír

V neděli 9. 6. 2013 se bude od 14 hodin
na fotbalovém hřišti konat

DĚTSKÝ DEN

Přijďte oslavit s dětmi jejich den.
Jsou připraveny soutěže pro děti, které budou odměněny
drobnými dárky.
Při nepřízni počasí bude dětský den odložen.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej 29. 5. 2013 ve 14 hodin na náměstí v Libštátě
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1-3týd.
70-90 Kč
Moularden (kříženec pižmová+peking.kachny)
1-3týd.
70-90 Kč
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny)
1-3týd.
110-130 Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
1-3týd.
110-130 Kč
Husy bílé
1-3týd.
140-160 Kč
Husy landenské
1-3týd.
140-160 Kč
Perličky
1-6týd.
90-140 Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
260-300 Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/
2-3týd.
90-100 Kč
Sortiment, stáří a cena drůbeže se mohou lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Místní akční skupina Brána do Českého ráje, o.s.
sídlo: Libuň 27, 507 15 Libuň, IČO: 270 45 757
vyhlašuje v souladu se „Strategickým plánem LEADER MAS Brána do Českého ráje“, schváleným
Ministerstvem zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV. I.1. Místní akční skupina

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů
Podpořeny budou projekty, které naplní následující fiche:

Fiche č. 6 Podpora nezemědělského podnikání
Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Charakter fiche: Podpora zakládání nových a rozvoj existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti,
včetně vzniku nových živností, modernizace stávajících podniků formou rekonstrukce provozoven a nákupem
nového vybavení: technologií a strojů.
Typ žadatelů: Fyzické a právnické osoby- podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do
kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů; žadatel nesmí mít všechny živnosti přerušené/zrušené.
Způsobilé výdaje: min. 50 000 Kč, max. 600 000 Kč , Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů
Termín příjmu žádostí: 20.5. 2013 od 8:00 - do 16:00 a 21.5. 2013 od 8:00 - do 12:00
Výběr projektů k financování ze strany MAS proběhne do 3.6.2013 dle „Předpisu pro transparentnost výběru
projektů a zamezení střetu zájmů“, předpis je k dispozici na stránkách: www.masbcr.cz
(v záložce: výzvy MAS/ výzva 8) nebo v kanceláři MAS .
Kompletní znění - aktuální pravidla, formulář žádosti s instruktážním listem- je možné nalézt na stránkách:
www.masbcr.cz (v záložce Dotace Leader z PRV/výzva 8).
Kontakty:
Ing. Alena Klacková, projektová manažerka MAS BCR,
tel: 606 618 112, e-mail: masbcr@seznam.cz
Konzultace k projektům jsou poskytovány v kanceláři MAS v Libuni, případně v místě realizace projektu, termín
si je třeba telefonicky dohodnout s manažerkou.
předsedkyně MAS Brána do Českého ráje, Helena Červová

KINO

3. květen

LIBŠTÁT

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
28. 06. 2013 – pátek od 18.00 hodin
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si
vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamové. Je to excentrická a
podivínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo. Pip
má za úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím
však pro jeho původ pohrdá. O deset let později se na Pipa usměje štěstí, když mu neznámý
dobrodinec odkáže velké množství peněz. Pip se stěhuje do Londýna a rozmařilý život ve
velkoměstě ho rychle mění v povýšeného snoba. Jako bohatý a perspektivní gentleman se znovu
začne ucházet o svou dětskou lásku Estellu. Ale pravda o jeho dobrodinci a záhadně získaném
bohatství může zničit vše, na čem mu záleží…
V. Británie, USA 2012, drama, 128 min., mluveno česky, mládeži přístupno od 12 let
v s t u p n é: 40,-Kč
rezervace vstupenek telefon 606 068 767, 607 801 666, změna programu vyhrazena
webové stránky kina: www.dokina.cz
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
proběhne v sobotu 1. června 2013
v čase od 14.05 hod. do 14.20 hod. na náměstí v Libštátě
Jedná se o složky komunálního odpadu, které nelze běžně pro jejich nebezpečné vlastnosti
odkládat do klasických sběrných nádob. Proto využijte této příležitosti a ve stanovené době přivezte
tyto odpady na náměstí, kde od vás budou zdarma odebrány.
Seznam sbíraných nebezpečných odpadů:
-

léky všeho druhu včetně mastí
domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a
ustalovače, přípravky na hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně
označené!!!
zbytky starých barev, obaly od barev
televizory, ledničky, zářivky
všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 litrů)
olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:
1.
2.
3.
4.

Odpady budou předávány občany na uvedeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím
sběr. Je zde zakázáno odkládat odpad před příjezdem mobilní sběrny!
Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz pro kontrolu místa bydliště.
Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před příjezdem mobilní sběrny nebo
po jejím odjezdu.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb
na telefonním čísle 483 312 403.

Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: obec.libstat@tiscali.cz .
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 31. 5. 2013.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa obec.libstat@tiscali.cz
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547;
vedoucí dílny K. Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS – Hana Paldusová – 775 588 371
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