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INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA

.

Vá�ení spoluobèané,
dovolte mi se s  vámi podìlit o nìkolik èinností probíhajících v  zabezpeèení chodu a rozvoje obce.
Naši dva zamìstnanci v  rámci veøejnì prospìšných prací s  dotací na mzdy z  úøadu práce ukonèili

k  poslednímu bøeznu pracovní pomìr. Souèasnì byl tento úøad po�ádán o nové adepty o zamìstnání a byly
shroma�ïovány nezbytné bezdlu�nosti od zdravotních pojiš�oven, finanèního úøadu, celního úøadu a správy
sociálního zabezpeèení. Noví dva zamìstnanci nastoupili v  polovinì mìsíce dubna a jeden bude od prvního
kvìtna, opìt na základì smlouvy s  úøadem práce a s  pøíspìvkem na mzdy. Po podepsání pracovní smlouvy
následuje vstupní zdravotní prohlídka, školení bezpeènosti a ochrany zdraví a vybavení zamìstnancù
osobními ochrannými prostøedky, pracovním odìvem a obuví. Seèení travnatých ploch bylo zatím øešeno
dùchodci na dohodu o provedení práce.

Na základì provedeného výbìrového øízení a pøedlo�ené nabídky byl zakoupen nový malotraktor
s  mulèovaèem. Jeho dodávka a zprovoznìní vèetnì proškolení obsluhy probìhlo standartním zpùsobem.
Následovalo jeho pøihlášení na dopravním inspektorátu a sjednání zákonného pojištìní odpovìdnosti
z  provozování na pozemních komunikacích. Výhoda zakoupeného mulèovaèe se projevuje ji� nyní, kdy není
tøeba èekat, a� tráva uschne, jako u stávajících rotaèních sekaèek a je mo�no práce provádìt od èasných
ranních hodin

V  otázce kanalizace v  Krnovì opìt probìhlo nìkolik aktualizací jednotlivých dokumentù pro státní
fond, bylo dodáno nìkolik nových, které si vy�ádali. Následnì jsme obdr�eli rozhodnutí o pøidìlení dotace a
smlouvu. Nyní nám ji� nic nebrání v  tom, aby byly zahájeny práce pøi zbudování tlakové kanalizace
v  Krnovì. Pro obèany to znamená, aby co nejdøíve mìli nachystány vlastní pøípojky elektrické energie
k  tomuto zaøízení. Komu není ještì nìco jasné a potøebuje informace, tak mi neváhejte zavolat na telefon
724178503.

Probìhlo výbìrové øízení na výbìr zhotovitele stavební zakázky malého rozsahu na úpravu
køi�ovatky a zbudování pøechodu v Liboši. Tak jak jsme schválili poptávku, podali nabídku všechny tøi
oslovené firmy a nejni�ší cenu mìla spoleènost Opluštil stavby s.r.o., které byla tato stavba pøidìlena. Na tuto
akci jsme obdr�eli dotaci z  krajského programu na zvyšování bezpeènosti na komunikacích a rovnì� bude
v  prùbìhu mìsíce èervna zahájena.
Sdru�ení �en a kulturní komise uspoøádali 30. dubna ji� tradièní pálení èarodìjnic spojené tak jak poka�dé se
spoustou soutì�í a programem pro dìti. Na pøedveèer dne vítìzství byl chystán takté� ka�doroèní
vzpomínkový akt na obìti druhé svìtové války spojený s  prùvodem a polo�ením vìncù k  pomníkùm za
kulturního vystoupení dìtí z  naší mateøské školy. Bohu�el pro déš� se tento prùvod neuskuteènil a dìti, které
se svými rodièi dorazily, pøedvedly svùj program pod altánem na zahradì kulturního domu.

Na nedìli 8.èervna je nachystán ji� dvacátý roèník festivalu malých hudebních souborù, na jeho�
poøádání rovnì� finanènì pøispìl kraj.

Jan David, starosta obce Liboš

Pálení èarodìjnic Nový malotraktor v akci
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U S N E S E N Í   z   29. veø. zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného 26. 2. 2014

Zastupitelstvo obce Liboš
* bere na vìdomí zmìnu ve slo�ení zastupitelstva.
Za Ing. Stanislava Kubalu, který odstoupil 6. 1.
2014, slo�il slib náhradník pan Pavel Vašek.

* bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce a
zprávu o kontrole usnesení za uplynulé období od
posledního zasedání zastupitelstva 19.12.2013.

* ukládá Ing. Vladimíøe Šedivé zkonzultovat a
upravit znìní smìrnice o zadávání veøejných
zakázek è. 1/2012 dle novely zákona o veøejných
zakázkách.

* bere na vìdomí pøípravu Strategie komunitnì ve-
deného místního rozvoje území Místní akèní sku-
piny Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o.
s. na období 2014–2020 na svém správním území.
Obec Liboš v územní pùsobnosti MAS Moravská
cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. schvaluje za-
øazení svého správního území do pùsobnosti MAS
Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. na
období 2014–2020.

* schvaluje smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene – slu�ebnosti pro ÈEZ distribu-
ce k  pozemkùm parc. è. 466 a 475 v  k.ú. Liboš
k  umístìní  zaøízení distribuèní soustavy, konkrét-
nì zemního kabelového vedení AYKY 4x35
k  novostavbì RD man�elù Vymìtalových a
Bielèíkových za cenu 5.000,- Kè.

Zastupitelstvo obce Liboš
* ruší smìrnici è. 1/2013 pro zadávání veøejných
zakázek.

* schvaluje metodiku pro zadávání veøejných zaká-
zek malého rozsahu.

* schvaluje zadání veøejné zakázky malého rozsa-
hu – poptávka dodavatele k realizaci stavebních
prací akce „Liboš – pøechod pøes silnici
III/44613“ s  rozdìlením této akce na 2 stavby –
samotný pøechod a dále zbývající vjezdy na
místní komunikace oslovením 3 firem a to:
Strabag a.s. Olomouc, Swietelsky stavební s.r.o.
Brno a Opluštil – stavby s.r.o. Olomouc .

* schvaluje ustanovení komise pro otevírání obá-
lek a vyhodnocení nabídek ve slo�ení Jan David,
Ing. Vladimíra Šedivá a Marek Resner, náhradník
Martina Loutocká. Zpráva komise bude pøedlo�e-
na na zasedání zastupitelstva 24. 4. 2014.

* bere na vìdomí zprávu o posouzení nabídek na
zakázku malého rozsahu na nákup traktoru vèetnì
mulèovaèe. Ze tøí firem byl vybrán dodavatel
Traktorservis-ML, s.r.o. Silùvky s  nejni�ší
nabídkou 329.725,- Kè.

* schvaluje rozpoètové opatøení è. 4/2014 ve výši
30 tis. jako navýšení plánovaných investic na
nákup traktoru.

U S N E S E N Í   z   30. veø. zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného 27. 3. 2014

* schvaluje  �ádost  neziskové organizace Charita
Šternberk  o pøíspìvek na èinnost k  vyúètování do
30.11.2014 ve výši 5.000,-.

* bere na vìdomí polo�kový rozpis rozpoètu na rok
2014.

* schvaluje rozpoètové opatøení è. 17/2013 a  roz-
poètové opatøení è. 1/2014.

* ruší usnesení zastupitelstva obce è. 15. ze dne
19.12.2013 ve vìci pronájmu pozemku parcely
è.142 vèetnì zázemí Motoklubu Haná Liboš
v  AÈR od 20.12.2013 na dobu 5 let za cenu
1.000,- Kè roènì s  výpovìdní lhùtou 3 mìsíce.

* schvaluje pronájem pozemku parc. è.142 vèetnì
zázemí Motoklubu Haná Liboš v  AÈR od 26. 2.
2014 na dobu neurèitou za cenu 1.000,- Kè s vý-
povìdní lhùtou 3 mìsíce.

* schvaluje smlouvu na dotaci na hasièe:
a) pøijetí pøíspìvku s úèelem pou�ití, dle èl. II
odst. 1 smlouvy,
b) spolufinancování obce ve výši minimálnì 60 %
z celkových nákladù na úèel, dle èl. II odst. 1, tj.
nákup 3 kusù masek k  dýchacím pøístrojùm
c) znìní smlouvy

* udìluje souhlas SDH Liboš s  u�íváním adresy
sídla spolku Liboš èp. 70.

* bere na vìdomí výroèní zprávu o poskytování
informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2013.

* schvaluje cenu na nákup balíèkù pro jubilanty ve
výši 250,- Kè za jeden kus.

* schvaluje zámìr obce na odprodej majetku –
maloktraktor TK4 za nabídkovou vyvolávací ce-
nu 80.000,- Kè a za podmínek zveøejnìní zámìru
na úøední desce a dále podáním inzerátu na
internetu.

* ukládá starostovi zajistit sloup vedení VO ke klu-
bovnì v Krnovì a vyøídit územní souhlas stavby
sloupu VO na stavebním úøadì ve Štìpánovì.

* schvaluje smìrnici è. 1/2014 o úèetní závìrce
s  úèinností od 27. 3. 2014.

* nezjistilo, �e by úèetní závìrka Obce Liboš ne-
poskytla v  rozsahu pøedlo�ených podkladù v  sou-
ladu s §4 vyhlášky è. 220/2013 vìrný a poctivý
obraz pøedmìtu úèetnictví a finanèní situace úèet-
ní jednotky. Zastupitelstvo schvaluje úèetní
závìrku Obce Liboš za rok 2013 bez výhrad.

* nezjistilo, �e by úèetní závìrka Mateøské školy
Liboš, pøíspìvkové organizace neposkytla v  roz-
sahu pøedlo�ených podkladù v  souladu s §4 vy-
hlášky è. 220/2013 vìrný a poctivý obraz pøed-
mìtu úèetnictví a finanèní situace úèetní jednot-
ky. Zastupitelstvo schvaluje úèetní závìrku Ma-
teøské školy Liboš, pøíspìvkové organizace za rok
2013 obce Liboš bez výhrad.

pokraèování na následující stranì
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Ranní koupel v potoce

dokonèení z pøedchozí strany

* schvaluje závìreèný úèet obce Liboš za rok 2013
bez výhrad. Výsledek hospodaøení 2.346.608,44
Kè bude pøeúètován ke dni 31. 3. 2014 úèetním
zápisem 431/432.

* schvaluje závìreèný úèet pøíspìvkové organizace
MŠ Liboš, pøísp. org. bez výhrad. Pøebytek hos-
podaøení MŠ Liboš, pøísp. org. ve výši 24.616,27
Kè bude pøeveden ve výši 90% do rezervního
fondu a 10 % do fondu odmìn.

* schvaluje pou�ití prostøedkù rezervního fondu
MŠ Liboš, pøísp. org. na nákup praèky a sušièky.

* bere na vìdomí odpovìï Obci Štìpánov na pe-
tici zastupitelù.

* schvaluje poskytnutí jednorázového sociálního
pøíspìvku do výše 10 tis. Kè pro Michaelu Nová-
kovou, nar. 1997, na poøízení naslouchadel.

* schvaluje rozpoètové opatøení è. 5/2014 ve výši
10 tis. jako navýšení sociálních vìcí – pøíspìvek
fyzickým osobám.

* ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu od-
bìru èasopisù na obci a jejich pøípadnou regulaci.

* bere na vìdomí dopis Zemìdìlského dru�stva
Unèovice o navýšení ceny za pronájem pozemkù
a ukládá  vyvìsit zámìr obce o nabídce na úøední
desku.

U S N E S E N Í   z   31. veø. zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného 24. 4. 2014

Zastupitelstvo obce Liboš
* souhlasí se zmìnou nájemní smlouvy o pronáj-
mu pozemkù Zemìdìlskému dru�stvu Unèovice,
týkající se navýšení ceny o 1000,- Kè/ha z  3500,-
Kè na 4500,- Kè/ha.

* schvaluje výbìr zhotovitele zakázky malého roz-
sahu akce „Liboš – pøechod pøes silnici III/44613"
firmu Opluštil-stavby s.r.o. dle nejni�ší nabídko-
vé ceny 793.499,47 Kè vèetnì DPH.

* schvaluje smlouvu s  firmou EKO-KOM o zajiš-
tìní zpìtného odbìru odpadù vèetnì Dodatku è. 1
o povìøení svozové firmy Remit Šternberk s.r.o.

Zastupitelstvo obce Liboš
* bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce
za uplynulé období od posledního zasedání
zastupitelstva 24. 4. 2014.

* schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze
SF�P na tlakovou kanalizaci Krnov.

U S N E S E N Í   z   32. veø. zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného 29. 5. 2014

výkaznictvím a fakturací jménem obce Liboš.
* schvaluje hospodaøení obce za IQ/2014.
* schvaluje podle ust. § 6 písm. b) zákona è.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjších pøed-
pisù, v  souladu s  ust. § 6 odst. 1 písm. c) staveb-
ního zákona, �ádost o poøízení územní studie
Krnov – Liboš, lokalita 5.02 Magistrátem mìsta
Olomouce ve znìní dle pøílohy è. 1 tohoto
usnesení.

* schvaluje právní zastoupení obce Mgr. Darinou
Kunsfeldovou, IÈO: 1826913.

* schvaluje smlouvu o dotace na pøechod pro
chodce Liboš.

* schvaluje Spoleèenskou smlouvu VHS Sitka
s.r.o. Šternberk.

* schvaluje rozpoètové opatøení è. 5, 6, 7/2014.

Takto tedy ne! Do nádob na tøídìný odpad patøí jen
jednotlivé druhy. Nedìlejte z  tìchto míst smetištì.

Výmìna sloupù a vedení vysokého napìtí
v  okolí obce.
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Obec Liboš poøádá

Vìrovanka z  Vìrovan, Dolanka z  Dolan, Akorïanka ze Stonavy,
Záhorienka ze Záhoøí, Moravská veselka ze Sušic u Pøerova,

Ma�oretky z  Bohuòovic, Skoroòáci od Kyjova
Vstupné 70,-

Akce se koná za podpory Olomouckého kraje.

Liboš, zahrada Hostince „Za vodó“

Vystoupí soubory

XX. roèník
Festivalu malých hudebních souborù

nedìle 8. èervna 2014 v 10.00 hod

Obec Liboš, obèané Krnova a  Sbor dobrovolných hasièù Liboš - Krnov
Vás zvou na

které se konají ve dnech

v kapli sv. Antonína

na návsi v Krnovì

Obèerstvení zajištìno SDH Liboš - Krnov.

8. a 14. èervna 2014

P r o g r a m:
v nedìli 8.6.2014

v 15.00 hod  bude slou�ena mše svatá

v sobotu 14.6.201
v 18.00 hod sousedské posezení pøi táboráku s  hudbou

HODY SV. ANTONÍNA
v Krnovì

U pøíle�itosti 20. výroèí festivalu malých hudebních souborù se uskuteèní dne 8. èervna 2014 v 9.00
hodin v Liboši slavnostní pochod s dechovou hudbou Vìrovanka z Vìrovan. Hudba vychází z pohostinství
„Za vodó“ v 9.00 hodin kolem mlýna, pokraèuje po komunikaci Hrázka ke mlýnu dále odboèí vlevo po hlavní
silnici a potom odboèí zase vlevo po Revoluèní kolem obecního úøadu ke kaplièce, kde se otoèí zpìt do
areálu zahrady u pohostinství „Za vodó“.

V areálu bude instalována výstava obrazù paní Dany Bìhalové a dále fotografie z minulých roèníkù
festivalu malých hudebních souborù. Zveme všechny obèany na tento malý svátek hudeb v Liboši.

Pochod obcí a výstava fotografií
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Jubilanti v roce 2014
Leden Vìra Zatloukalová 80 let
Únor Bla�ena Škaroupková   80 let

Jiøina Miková 70 let
Bøezen Ane�ka Kostøí�ová 75 let

Josef Stoklásek 81 let
Marie Širgelová 80 let
Marie Svozilová 85 let
Marie �išková 80 let
Jaroslav Kováø 80 let

Vzpomínáme

Dne 24. èervna 2014 si pøipomeneme, �e uplynulo ji� 10 rokù od úmrtí paní Marie Pospíšilové, z Liboše,
která zemøela ve vìku 91 let. Vzpomeòte s námi,

rodina Zatloukalova a Tichá.

Den 2. kvìten 2004, kdy tragicky zemøel pan Radek Kováø z Liboše èp. 74 ve vìku 24 let, zùstane ve
všech srdcích bolestnou vzpomínkou.                                                 S láskou vzpomíná rodina Kováøova,

Davidova a Sejákova.

Jsou lidé, kteøí pro nás znamenají celý svìt...
O to tì�ší je ztratit je a uchovávat jen ve vzpomínkách

Tøíkrálová sbírka je rok od roku úspìšnìjší
Jako ka�dý rok probíhala ve Štìpánovì, Moravské Huzové, Stádle, Bøezcích, Benátkách a Liboši o

víkendu 4.  –  5.  ledna tradièní Tøíkrálová sbírka pod záštitou Charity Šternberk. V  tomto termínu chodily
dùm od domu dobrovolnické skupinky tøí králù, zpívali koledu, vybírali pøíspìvky do kasièky a psali na dveøe
èi vrata po�ehnání K+M+B 2014. Teplý leden bez snìhu byl pro sbírku pøíznivý, všichni koledníci zvládli své
putování suchou nohou.

Na závìr bychom rádi podìkovali všem spoluobèanùm, kteøí tøem králùm otevøeli nejen dveøe, ale i
svá srdce a pøispìli na dobrou vìc libovolnou èástkou. Nìkteøí si s námi i zanotovali a malým koledníkùm dali

Duben Drahomíra Lýsková 82 let
Ludmila Müllerová 82 let
Anna Kobková 70 let
Ludmila Hájková 75 let

Kvìten Vojtìch �iška 82 let
Josef Petøík                        83 let
Alois Dreiseitel          83 let

Èerven Marie Neradová 93 let
Marie Svozilová 70 let

na „nìco na zub“. Letos se
koledníkùm podaøilo vybrat ve
Štìpánovì a pøilehlých obcích
témìø o 3  000  Kè více ne� loni,
celkem tedy 68  195  Kè!

Dìkujeme a pøeje všem po�eh-
naný rok 2014. Pøíští leden se
budeme opìt tìšit na setkání.
Za 23. skautský oddíl Lvíèata
Štìpánov napsala Kristina
Záchová - �elwa

U høištì v  Liboši byly odstranìny
nebezpeèné topoly.

Na høišti v  Liboši takto znièil neznámý vandal
oøešák.

Blahopøejeme!



strana 6                                                                                                                        Informaèní zpravodaj

Pøed ...

Mše v kapli v Liboši
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Posláním peèovatelské slu�by je
pomoc a podpora u�ivatelù ze
Šternberka a okolí, kteøí mají doèas-

nì nebo trvale sní�enou sobìstaènost z  dùvodu vìku
nebo zdravotního posti�ení a potøebují dopomoc
v  péèi o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc
nejen samotnému u�ivateli slu�by, ale také
rodinným pøíslušníkùm, kteøí se o své pøíbuzné
nemohou dostateènì postarat. Slu�bu zajiš�ujeme
v  domácnosti u�ivatelù. Slu�ba je urèena
u�ivatelùm se sní�enou sobìstaèností v  základních
�ivotních dovednostech, z  dùvodù chronického
onemocnìní nebo zdravotního posti�ení, jejich�
situace vy�aduje pomoc jiné fyzické osoby a také
seniorùm se sní�enou sobìstaèností v  základních
�ivotních dovednostech z  dùvodu vìku, zejm.
sní�enou schopností zajistit péèi o svou osobu a
domácnost.

Cílem peèovatelské slu�by je zlepšení
kvality �ivota seniorù a osob se zdravotním
posti�ením: umo�nit u�ivatelùm �ít v domácím
prostøedí, pøedcházet nepøíznivým dùsledkùm stáøí,
nemoci a pøedèasnému stárnutí – a to sociální
integrací, aktivizací a vytváøením rùzných
pøíle�itostí s cílem zachování kvality �ivota.

K základním principùm slu�by patøí podpora
sobìstaènosti, respektování individuality, respek-
tování práva u�ivatele na soukromí, volbu a vlastní
rozhodnutí, zachování dùstojnosti u�ivatele. Je
kladen velký dùraz na individuální sociální práci,
poradenství a práci s rodinou u�ivatele, podporu
duchovních potøeb a oprávnìných práv a zájmù
u�ivatele.

U�ivatelùm nabízíme pomoc pøi osobní
hygienì, dová�ku obìdù, pomoc pøi pøípravì stravy,
donášku nákupù, úklid domácnosti, zprostøedkování
kontaktu se spoleèenským prostøedím, sociální
poradenství a další fakultativní slu�by dle nabídky.

Slu�ba je poskytována v pracovní dny
pondìlí - pátek od 7.00 hodin do 19.30 hodin, odpo-
lední a veèerní slu�ba omezena kapacitou (3 u�iva-
telé) a jen pro osamìlé u�ivatele bez rodinného

CHPS – Charitní peèovatelská slu�ba

zázemí. Sobota a nedìle od 7.00 hodin do 13.00
hodin, slu�ba omezena kapacitou (5 u�ivatelù) a jen
pro osamìlé u�ivatel bez rodinného zázemí. V pøí-
padì po�adavku u�ivatele a mo�nosti personální
kapacity lze èas poskytování slu�by po domluvì
rozšíøit.

Domácí péèi usnadní vhodné kompenzaèní
pomùcky, které pøinášejí vìtší komfort pacientovi i
peèujícím osobám. Pùjèovna kompenzaèních
pomùcek umo�òuje zapùjèení potøebné pomùcky na
pøechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvales-
cenci èi dlouhodobì nemocným. Zapùjèení
pomùcky pomù�e lidem pøeklenout období, ne� si
budou moci opatøit pomùcku z vlastních prostøedkù
nebo z pøíspìvku zdravotní pojiš�ovny. Je mo�né
zapùjèit polohovací postele, antidekubitní pomùcky,
mechanické invalidní vozíky, rùzné druhy chodítek,
toaletní køesla, nástavce na WC, nádoby na moè,
sedaèky na vanu, berle, francouzské hole, stolky
k  lù�ku a další pomùcky. Kompenzaèní pomùcky je
mo�né zapùjèit v  pracovní dny od 8.00 hodin do
14.30 hodin, pøípadnì se lze pøedem domluvit na
jiném termínu.

Kontakt:
Charita Šternberk, Opavská 13, Šternberk
Bc. Pavla Jarošová- vedoucí peèovatelské slu�by-
sociální pracovnice
tel: 739  242  624

Pracovní tým

Pøejeme krásné léto


