INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA

Èíslo 40

Èerven 2010

Váení spoluobèané,
setkáváme se nad stránkami našeho zpravodaje po delší dobì trvajícího nepøíznivého poèasí, které
tyto letošní jarní mìsíce provází. Neustálé deštì a pøeháòky nám neumoòují provádìt údrbu a seèení
travnatých ploch veøejných prostranství tak, jak jsme si to pøedstavovali. Vytvoøili a obsadili jsme 4 pracovní
místa ve spolupráci s úøadem práce v rámci veøejnì prospìšných prací s pøíspìvkem na mzdy v rámci
programu aktivní politiky zamìstnanosti.
Mnozí z vás si také zajisté všimli, e takøíkajíc zmizela socha Jana Nepomuckého z prostranství
naproti obecního úøadu. Tuto sochu restauruje, opravuje a konzervuje odborná kamenická firma pana
Beneše. Po provedeném zpevnìní základu bude opìt usazena na svoje místo. Na tuto opravu jsme získali
krajskou dotaci z programu na obnovu památek místního významu.
Byly zahájeny práce na dokonèení rekonstrukce veøejného osvìtlení v Liboši. Tyto práce provádíme
vlastními prostøedky, ji druhým rokem jsme sice ádali o finanèní dotaci z programu rozvoje venkova, ale
ani letos jsme neuspìli, protoe byly upøednostnìny obce postiené loòskými povodnìmi.
V nedìli 6. èervna se uskuteèní ji 16. roèník festivalu malých hudebních souborù, k jeho uspoøádání jsme obdreli krajskou dotaci v rámci programu podpory kulturních aktivit.
Na dovybavení naší jednotky hasièù jsme mìli také zaádáno o finanèní pøíspìvek a rovnì jsme byli
úspìšní.
V Krnovì probìhla první vlna seèení trávy na veøejných prostranstvích, je nachystán materiál na
opravu lavièek na návsi a bude probíhat celková údrba zelenì, tak jak nám to poèasí dovolí. Bylo vyøízeno
stavební povolení na tlakovou kanalizaci, které nabylo právní moci. Následovat bude výbìrové øízení na
dodavatele stavby. Probíhá intenzivní hledání moností k získání dotace na financování této akce. V sobotu
12. èervna bude sousedské posezení na návsi v rámci hodù svatého Antonína. Zajištìna je hudba Alegro
stejnì jako v minulých letech.
V mìsíci èervnu chystám setkání s obèany Krnova na návsi k upøesnìní a vysvìtlení otázek týkajících se tlakové kanalizace a pøípadných poadavkù na souèinnost všech k realizaci tohoto díla.
Na opravy komunikací ve vlastnictví obce je objednaná odborná firma, která, jakmile to poèasí dovolí, tyto nezbytné práce provede.
Jan David, starosta obce Liboš

U S N E S E N Í z 38. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného dne 16.12.2009
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+ hospodaøení obce za leden a listopad 2009
+ rozpoètové opatøení è. 12/2009
+ rozpoèet obce na rok 2010 ve výši celkových
zdrojù 5.722 tis.Kè a celkových výdajù ve výši 5.722
tis.Kè jako vyrovnaný
+ rozpoètový výhled na rok 2011 – 2013 dle pøílohy
+ dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací, penìitých a vìcných darù
dle návrhu rozpoètu na rok 2010 v té výši, jak je
uvedeno v polokovém rozpisu
+ dodatek zøizovací listiny pøíspìvkové organizace
MŠ Liboš je je pøílohou, týkající se hospodaøení
pøíspìvkové organizace s majetkem

+ návrh poètu 2 pracovních míst na VPP s dotací
Úøadu práce Olomouc od 1.4.2010
+ plán práce zastupitelstva na rok 2010
+ vyøazení majetku obce navreného dílèí inventarizaèní komisí pro obecní úøad dle pøílohy
+ pøevod majetku obce multifunkèního zaøízení
Brother pøíspìvkové organizaci MŠ Liboš
2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í :
+ zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení od
posledního zasedání zastupitelstva obce dne
26.08.2009
3. Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e :
+ e ve výdajové stránce rozpoètu nesmí být jednotlivými pøíkazci operací pøekroèen stanovený objem
provozních a investièních výdajù dle jednotlivých
paragrafù schváleného rozpoètu roku 2010, v rámci
paragrafù se zmìna v jednotlivých polokách
pokraèování na následující stranì

strana 2
dokonèení z pøedchozí strany

výdajù kromì mzdových povoluje. Celkový objem
mzdových poloek u jednotlivých paragrafù rovnì
nesmí být pøekroèen, zámìna mezi jednotlivými
mzdovými polokami je povolena.
+ e pøi realizaci jmenovitých investièních akcí lze
do výše 5% rozpoètu akce pouít investièní prostøedky na související neinvestièní výdaje.
+ v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona è.
128/2000 Sb, o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù,
kompetenci starosty obce k provádìní jednotlivých
rozpoètových opatøení do výše 100.000,- Kè jsou-li
vyvolaná organizaèními zmìnami, pokud tyto
zmìny nevyvolávají další nároky na finanèní prostøedky obce.
+ e si vyhrazuje právo na informaci o kadém rozpoètovém opatøení provedeném v kompetenci starosty na nejbliším zasedání zastupitelstva ko naném
po schválení rozpoètového opatøení starostou a jejího struèného odùvodnìní (odùvodnìní lze na zasedání podat i ústnì).
3. Zastupitelstvo obce p o v ì ø u j e:
+ starostu podpisem smlouvy mezi obcí Liboš a spoleèností ÈEZ Distribuce a.s. ve vìci zøízení vìc ného
bøemene, související se vstupem na obecní pozemky.

U S N E S E N Í z 39. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného dne 27.1.2010
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+ hospodaøení obce za leden a prosinec 2009
+ rozpoètové opatøení è. 1/2010
+ smlouvu o zøízení vìcného bøemene k parc. è.
443/9 – orná pùda a parc. è. 447/1 – ostatní plocha v
k.ú. Liboš ve prospìch spoleènosti ÈEZ Distribuce
a.s. pro realizaci stavby kabelové vedení NN k RD
èp. 216 Zboøil za jednorázovou finanèní náhradu
1.000,- Kè.
+ sponzorský dar na školní ples ZŠ Štìpánov, který
se koná 26.2.2010, ve formì dárkového balíku v
hodnotì 500,- Kè
+ ádost o dotace z POV Olomouckého kraje, podpora budování a obnovy infrastruktury obce na rekonstrukci veøejného osvìtlení – etapa 4. a
závìreèná
+ ádost o dotace z programu Obnova staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji
na opravu a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
+ ádost o poskytnutí dotace z rozpoètu Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v
Olomouckém kraji v roce 2010 na festival malých
dechových souborù
+ ádost o dotaci z fondu na obnovu vodohospodáøské infrastruktury Olomouckého kraje na výstavbu Tlakové kanalizace v èásti Krnov pøi monosti
rozdìlení stavby na dvì etapy

Informaèní zpravodaj
+ ádost o poskytnutí pøíspìvku na poøízení, rekonstrukci, opravu poární techniky a nákup vìcného
vybavení JSDH obce Liboš z rozpoètu Olomouckého kraje
2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í :
+ zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení od
posledního zasedání zastupitelstva obce dne
16.12.2009
+ zprávu o vnitøní finanèní kontrole
+ výsledek inventarizace majetku obce za rok 2009
+ výroèní zprávu o poskytování informací za rok
2009
+ prùvodní dopis firmy Presskan system a.s. Prostìjov ve vìci hotovostních úhrad za provádìný nezáruèní nebo pozáruèní servis
+ dopis od pana Františka Jampílka o ádost o pokraèování spolupráce v zámìru tìby štìrkopísku
3. Zastupitelstvo obce z a m í t á :
+ návrh servisní smlouvy mezi Obcí Liboš a firmou
Presskan system a.s. Prostìjov ve vìci úhrad za provádìný nezáruèní nebo pozáruèní servis
4. Zastupitelstvo obce u k l á d á :
+ starostovi seznámit obèany s podmínkami nezáruèních oprav technologie tlakové kanalizace a
úhradou tìchto slueb v hotovosti obèany
+ starostovi podepsat smlouvu s firmou Jiøího Hofmeistera na rekonstrukci VO 4. etapa a závìreèná
etapa
+ starostovi podepsat smlouvu s panem Martinem
Benešem, kamenosochaøem za opravu a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
+ starostovi vyvìsit výroèní zprávu o poskytování
informací na úøední desku
+ starostovi podepsat smlouvu na zøízení vìcného
bøememe se spol. ÈEZ Distribuce a.s.

U S N E S E N Í z 40. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného dne 24.2.2010
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+ hospodaøení obce za rok 2009
+ rozpoètové opatøení è. 2/2010
+ hospodaøení MŠ Liboš, pøíspìvková organizace
za rok 2009 s výsledkem pøebytku 183.830,- Kè,
který bude vrácen do rozpoètu obce do 31.5.2010
+ a rozhodlo dle § 9, odst. 3 písm.c), zákona è.
563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, o povinnosti Mateøské školy Liboš, pøíspìvkové organizace, vést úèetnictví ve zjednodušeném rozsahu
+ úhradu kulturního poøadu Agenturou Bavi Litovel
ve výši 3.000,- Kè na dìtském karnevale dne
14.2.2010 poøádaného MŠ Liboš a Sdruením rodièù dìtí MŠ
+ ádost Základní školy Štìpánov o pøíspìvek na
pokraèování na následující stranì

Informaèní zpravodaj
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lyaøský výcvik pro áky z Liboše ve výši 700,- Kè
na áka
+ dodatek è. 2 ke smlouvì mezi Obcí Liboš a dopravní firmou Veolia Transport Morava a.s. o zajištìní dopravní obslunosti
2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í :
+ zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení od
posledního zasedání zastupitelstva obce dne
27.1.2010
+ pøípravu informaèního zpravodaje

U S N E S E N Í z 41. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného dne 31.3.2010
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+ hospodaøení obce za leden 2010
+ rozpoètové opatøení è. 3/2010
+ dodatek è. 9 ke smlouvì mezi Obcí Liboš a firmou
Remit s.r.o. Šternberk ve vìci zproštìní poplatkù za
odvoz recyklovatelného odpadu
+ smlouvu mezi Obcí Liboš a ZP Štìpánov a.s. na
odbìr pohonných hmot
+ nákup vìcného daru v hodnotì 500,- Kè jako odmìna pro dìti z rybáøského krouku na rybáøských
závodech, které se budou konat v Benátkách
+ uzavøení smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém
kraji ve výši 50.000,- Kè na rekonstrukci sochy sv.
Jana Nepomuckého
+ úèast starosty na valném shromádìní SOSM se
sídlem v Prostìjovì, která se bude konat 23.4.2010 v
10.00 hodin v sále Národního domu v Prostìjovì
+ návrh závìreèného úètu SOSM se sídlem v Prostìjovì za rok 2009
+ návrh rozpoètu SOSM se sídlem v Prostìjovì na
rok 2010
+ zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení
SOSM Prostìjov za rok 2009 bez výhrady
+ zámìr vymìøení parc. è. 221/4 v k.ú. Liboš v majetku obce , vybudování pøístupové cesty v lokalitì
pastviny u jezdeckého klubu a její spolufinancování
+ dùvodovou zprávu podanou starostou ve vìci
zmìn územního plánu sídelního útvaru Liboš
+ ukonèení poøizování zmìn è. 2 a 4 územního
plánu sídelního útvaru Liboš
+ rozhodnutí o poøízení zmìny územního plánu è. 5
(ust. § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona)
+ ádost o poøizování zmìny ÚP Magistrátem mìsta
Olomouce (ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního
zákona)
+ návrh, aby starosta obce Jan David byl urèeným
zastupitelem, který bude spolupracovat s poøizovatelem zmìny ÚP (ust. § 6 odst. 5 písm f) stavebního
zákona ve vazbì na ust. § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a
§ 53 odst. 1)

strana 3
2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í :
+ zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení od
posledního zasedání zastupitelstva obce dne
24.2.2010
+ informace z valné hromady VHS Sitka a.s. Šternberk, mimo jiné o zvýšení ceny vodného od
1.7.2010
+ informaci ÈEZ Distribuce o pøerušení dodávky el.
energie ve dnech 20.4., 27.4. a 5.5.2010 z dùvodu
výmìny trafostanice
+ informace o pøípravì výstavby Tlakové
kanalizace Krnov a monostech získání dotací
+ informaci starosty o provedení opravy komunikací v èásti Krohéèí a Jílkov formou nástøiku s pøedpokládanými náklady ve výši 60.000,- Kè v kvìtnu
2010 firmou Skála
+ informaci starosty z výroèního zasedání firmy
Remit Šternberk s vyhlášením soutìe ve tøídìní
odpadù. Obec Liboš získala 3. místo.
3. Zastupitelstvo obce p o v ì ø u j e :
+ starostu k podpisu smlouvy s Olomouckým krajem o pøijetí poskytnuté dotace z programu Obnova
staveb drobné architektury místního významu v
Olomouckém kraji ve výši 50.000,- Kè
+ starostu k podpisu smlouvy o odbìru pohonných
hmot mezi Obcí Liboš a ZP Štìpánov a.s. se sídlem v
Liboši
+ starostu k podpisu dodatku è. 9 ke smlouvì mezi
Obcí Liboš a firmou Remit s.r.o. Šternberk ve vìci
zproštìní poplatkù za odvoz recyklovatelného
odpadu

U S N E S E N Í z 42. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného dne 28.4.2010
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+ hospodaøení obce za leden a únor 2010
+ rozpoètové opatøení è. 4/2010
+ hospodaøení MŠ Liboš za I. ètvrtletí 2010
+ poskytnutí vìcného daru ve výši 500,- Klubu seniorù ve Štìpánovì na Kloboukový bál, který se uskuteèní 1.5.2010
2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í :
+ zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení od
posledního zasedání zastupitelstva obce dne
31.3.2010
+ zprávu komise pro P
+ zprávu komise stavební a dopravy
+ informace z auditu Krajského úøadu Olomouc o
výsledku hospodaøení obce za rok 2009
3. Zastupitelstvo obce p o v ì ø u j e :
+ starostu zajištìním auditu hospodaøení obce za
rok 2010 Krajským úøadem Olomouc vèetnì dílèího
auditu
+ starostu zajistit provizorní opravu místní komunikace v Krnovì
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Výsledky hlasování ve volbách do Parlamentu ÈR dne 28. - 29.5.2010
v obci Liboš
Do seznamu volièù bylo zapsáno celkem 487 volièù. K volbám se celkem dostavilo 331 volièù, co je
úèast 67,96%. Odevzdáno bylo 329 platných hlasù.
èís.strany
9
4
26
6
15
21
17
13
23
25
1
20
18
12

název strany
hlasy
ÈSSD
72
Vìci veøejné
54
ODS
50
KSÈM
42
TOP 09
39
Suverenita - blok J. Bobošíkové
22
KDU-ÈSL
18
Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 13
Èeská pirátská strana
6
Strana svobodných obèanù
4
Obèané.cz
3
Strana zelených
3
Pravý blok
2
Moravané
1

Výroèí a jubilea
Leden
Albìta Bittnerová
Boena Kleèková
Únor
Jiøí Vodièka
Bøezen
Marie Svozilová
Duben
Vojtìch Bittner
Ludmila Vrbková
Josef Bajer
Jaroslav Rùièka
Kvìten
Radomír Kouøil
Boena Rùièková
Èerven
Marie Neradová

70 let
81 let

%
21,75
16,31
15,11
12,69
11,78
6,65
5,44
3,93
1,81
1,21
0,91
0,91
0,60
0,30

Hasièská soutì o pohár starosty obce a
memoriál Pavla Weinlicha
V sobotu 3.èervence v 13 hodin se uskuteèní na høišti v Liboši hasièská soutì o pohár
starosty obce a druhý roèník memoriálu Pavla
Weinlicha.

70 let

Soutìit se bude
tak jako vdy v provedení poárního útoku
ve dvou kolech, kdy se
poèítá lepší èas.
Obèerstvení je zajištìno.
Pøijïte podpoøit
naše borce v této prestiní
disciplínì poárního
sportu.

81 let
81 let
75 let
75 let
75 let
70 let
75 let
88 let

Upozornìní obèanùm Liboše
Koncem mìsíce èervna letošního roku nám
konèí tøíletá záruèní doba na technologii tlakové kanalizace. Od mìsíce èervence pøechází odstraòování
pøípadných poruch plnì na provozovatele naší kanalizace, tedy VHS Sitka Šternberk. Abychom pøedešli
pøípadným problémùm s funkèností tohoto zaøízení,
znovu upozoròuji na nutnost obèasné kontroly jímky
a podle druhu zneèištìní jímku pravidelnì èistit. Samozøejmostí musí být pøi tìchto èinnostech vypnutý
pøívod el. energie. Je nutno šetrnì oèistit konce tøí
tyèovitých èidel (tato jsou upevnìna na pohyblivém

rameni, zde je nutno zachovat umístìní mimo zneèištìný pláš jímky), oèistit vlastní èerpadlo a stìny
plastové jímky nejlépe proudem vody. Dbejte prosím na to, aby vám do jímky nespadl nìjaký pøedmìt,
který by mohl být pøíèinou zaseknutí èerpadla èi
spálení jeho elektromotoru. Pøipomínám tato základní pravidla jednoduché údrby proto, e drtivá
vìtšina z nás, s ohledem na automatický provoz èerpacího zaøízení dlouhodobì, ji ani neví, jak to
v jímce vypadá a pøedejdìme tak pøípadným problémùm.

Informaèní zpravodaj
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XVI. roèník Festivalu malých hudebních souborù
Liboš, zahrada Hostince „Za vodó“
nedìle 6.6.2010
Stalo se ji tradicí, e zaèátkem èervna
zve Obec Liboš za finanèní podpory Olomouckého kraje,
tentokrát v nedìli 6. èervna 2010 v 10.00 hod,
všechny obèany Liboše a Krnova, jejich pøíbuzné a známé, rodáky
a pøíznivce dechovky a muziky v lidovém tónu,
aby spoleènì s námi strávili pøíjemné chvíle v zahradì kulturního domu
a aby oslavili malý svátek muzik.
V programu vystoupí:
10.00 hod – 10.30 hod
10.45 hod – 12.00 hod
12.15 hod – 13.30 hod
13.45 hod – 15.00 hod
15.15 hod – 16.30 hod
17.00 hod – 18.30 hod

Univerzální orchestr ze Štìpánova
Bludovìnka Holba Band z Bludova
Moraváci z Pøerova
Vonièka z Nikolèic
Litomyšlská jedenáctka Berkas z Litomyšle
Boršièanka z Boršic u Blatnice

Pøedstaví se Vám muziky, co chytnou za srdíèko.
Pro návštìvníky a diváky je pøipravena tombola a bohaté obèerstvení.
Po celý den bude v pohostinství "Za vodó" u paní Jiøiny Polišenské zajištìno jídlo i pití, napøíklad
vepøové i kuøecí speciality.
Vstupné je 50,-. Tìšíme se ji dnes na Vaši návštìvu a na setkání s Vámi.
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Obec Liboš, obèané Krnova a Sbor dobrovolných hasièù Liboš - Krnov
Vás zvou na

HODY SV. ANTONÍNA v Krnovì
které se konají ve dnech 12. a 13. èervna 2010
u pøíleitosti 50 let od slouèení Liboše a Krnova
P r o g r a m:
v sobotu 12.6.2010
na návsi v Krnovì
v nedìli 13.6.2010
v kapli sv. Antonína

v 18.00 hod sousedské posezení pøi táboráku, k poslechu bude
hrát hudební skupina Allegro
v 15.00 hod bude slouena mše svatá
Obèerstvení zajištìno SDH Liboš - Krnov.

Slouèení obcí Liboš a Krnov od 1.1.1960
Letos je tomu 50 let, co se obec Krnov slouèila s Liboší. JZD Liboš a Krnov se pak slouèila od
1.1.1961.
Podmínkou slouèení bylo vybudování
silnice z Krnova na Jílkov, nebo to byla døíve polní
cesta.
Posledním pøedsedou MNV v Krnovì byl
Jaroslav Bazínek. Úèetní a veškerou obecní agendu
vedla na obci v Krnovì paní Vìra Spurná.
V Liboši v té dobì byl pøedsedou MNV pan František Petøík a tajemníkem pan Eduard Hojka. Po
slouèení obcí Liboš a Krnov zastával funkci
pøedsedy MNV František Petøík a úèetní se stala
paní Vìra Spurná, která se s veškerou krnovskou
agendou pøestìhovala do Liboše na MNV. Do
bývalé kanceláøe MNV v Krnovì se po zaloení JZD
Krnov pøestìhovalo vedení JZD. Po slouèení JZD
Liboš a Krnov byla místnost vyuívána jako
kulturní. Byla tam umístìna televize, kterou
zakoupilo JZD Krnov z kulturního fondu a chodilo
tam zpoèátku na televizi a 25 lidí.
V roce 1966 prodala obec Liboš obecní dùm
v Krnovì Vendelínu Pitákovi. Tím Krnov ztratil
poslední místnost na veškeré schùze.
Jaroslav Bazínek

Logické hádanky
Zloèinec byl odsouzen k
trestu smrti. Smí vyslovit jeden
výrok. Pokud bude pravdivý, kat jej
utopí, kdy bude nepravdivý, kat ho
povìsí. Jaký výrok by mìl vyslovit,
aby vyvázl ivý?
("Budu obìšen". Tímto výrokem se dostal do smyèky.
Pokud by jeho výrok byl pravdivý, musel by být utopen. Tím by
se ovšem jeho stal jeho výrok nepravdivým a musel by být
obìšen. A to by se opakovalo do nekoneèna.)

Máme k dispozici devítilitrovou a ètyølitrovou sklenici. Jak s jejich pomocí odmìøíme 6 litrù?
(Naplníme devítilitrovou sklenici, dvakrát ji odlejeme
do ètyølitrové, take nám zùstane 1 litr. Ten odlejeme do
ètyølitrové sklenice. Naplníme devíti-litrovou sklenici a
odlijeme z ní do ètyølitrové (zbylé tøi litry). V devítilitrové nám
pak zbude 6 litrù.)

Pokud v závodì pøedbìhnete závodníka na
druhém místì, na kolikátém místì budete?
(Na druhém)

Tøi mui se potápìjí v øece, ale kdy vylezou
z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to
moné?
(Tøetí mu je holohlavý)
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