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INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA

Vá�ení spoluobèané,
rád bych vás obšírnìji informoval o èinnosti obecního úøadu a chodu obce za uplynulé období a co

všechno se øešilo a probíhalo.
Jedním z  vá�ných problémù, který nastal v  mìsíci èervnu bylo ukonèení pracovních pomìrù našich

zamìstnancù v  rámci veøejnì prospìšných prací. I pøes moji intervenci u øeditele úøadu práce a na krajském
úøadì nikdo nebyl schopen a ochoten stávající tøímìsíèní pracovní pomìr tìmto pracovníkùm prodlou�it.
Okam�itì byly podány �ádosti o poskytnutí údajù o bezdlu�nosti obce na po�adované orgány a instituce a
poté za�ádán úøad práce o nové vytipované pracovníky.Ani s  touto �ádostí jsme napoprvé neuspìli a v  dalším
kole jsme se museli spolehnout na výbìr potencionálních pracovníkù z  toho, co nám úøad práce posílal.A� od
20. èervence jsme zamìstnali tøi pracovníky se smlouvou a dotací z  úøadu práce. Ve vzniklém mezidobí byla
nejaktuálnìjší situace se seèením trávy a údr�bou zelenì, jen v  dobì tak jak nám to poèasí dovolilo øešena
brigádnì na dohodu o provedení práce bývalými zamìstnanci.

Poèátkem mìsíce èervna byly dokonèeny nejnutnìjší opravy našich místních komunikací, zejména
propadù po výkopech vodovodu a kanalizace tak, jak jsme �ádali o dotaci z  programu rozvoje venkova. Zde
bych pøipomenul, �e nebylo mo�né splnit v  rámci této akce všechna naše pøání, proto�e je podle �ádosti a
rozhodnutí pracovníky kraje kontrolováno úèelové u�ití poskytnutých prostøedkù. Navíc nám nic nebrání
v  budoucnu v  tìchto aktivitách pokraèovat.

Rovnì� zapoèaly práce spojené s  restaurováním a konzervací památníku obìtem druhé svìtové
války. Oprava byla dokonèena, a� to deštivé poèasí dovolilo.

Probìhla oprava vedení místního rozhlasu spoèívající v  doplnìní a výmìnì prasklých izolátorù,
opravy a upevnìní konzol, uvolnìní stávajícího vedení se zajetí vìtví stromù nacházejících se v  jeho bez-
prostøední blízkosti a výmìnì tlampaèù. Tyto práce provádìl v  období, kdy vlivem mokra nešlo seèení
travnatých ploch, náš bývalý zamìstnanec.

V  obecní knihovnì byla firmou OK plast vymìnìna stávající okna za plastová s  pìtiletou záruèní
dobou. Za vydatné pomoci man�elù Gálových byly vystìhovány knihy, poèítaèe a další vìci. Našimi
pracovníky byly rozebrány a vystìhovány stávající regály a díky vstøícnosti paní Polišenské jsme všechny
tyto vìci mìli po dobu provádìných prací ulo�eny v  prostorách ubytovny. Zbývající staré a opotøebované
skøíòky byly odvezeny k  likvidaci. Poté nastoupila odborná firma, která zhotovila nový zateplený stropní
podhled, nové osvìtlení a po vyztu�ení a srovnání podlahy byl polo�en nový koberec. Následnì pan Gál
knihovnu vymaloval a probíhalo opìtovné nastìhování knih, regálù a všech vìcí zpìt. Místo vyøazených
skøínìk jsme, tak jak bylo naplánováno, zakoupili nové regály.

S  ing. Petrem Puštulkou bylo dohodnuto provedení projekèních èinností spojených s  vybudování
tlakové kanalizace v  lokalitì hrázka ke mlýnu. Z  naší strany mu byly poskytnuty a zajištìny potøebné
informace a materiály ke stávajícím sítím. V  souèasnosti probíhá in�enýrská èinnost a získání podkladù
k  podání �ádosti o stavební povolení.

V  souvislosti s  probíhající zmìnou územního plánu a v  souèinnosti s  magistrátem jako
poøizovatelem byl navázán kontakt s  urbanistickým støediskem k  vyhotovení výkresové èásti zmìn
územního plánu a zpracování souboru tìchto zmìn vèetnì cenové kalkulace. Jedná se o zapracování
mo�nosti výstavby nových rodinných domkù v  Liboši a v  Krnovì.

S  projektanty DS projektu byly doplnìny zbývající nále�itosti podkladù k  za�ádání o stavební
povolení na stavbu pøechodu a komunikaci hrázka ke kostelu. V  této souvislosti bylo nutné uzavøení smlouvy
mezi krajem jako vlastníkem komunikace a obcí o právu provedení stavby. V  souèasné dobì jsou na tyto obì
akce vydána stavební povolení.

S  úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových probìhlo nìkolik jednání ve vìci zøízení
vìcného bøemene pro prùtlak tlakové kanalizace pod mlýnským náhonem. Musel být poøízen geometrický
plán a zamìøení. Tyto podklady vèetnì kolaudaèního rozhodnutí budou slou�it k  vyhotovení smlouvy
s   úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových o zøízení tohoto bøemene.
S  krajským úøadem byly podepsány smlouvy o poskytnutí dotací, byly jim pøedány po�adované další
doplòující doklady a v  souèasnosti jsou shroma�ïovány doklady k  závìreènému vyhodnocení.

Jan David, starosta obce Liboš
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Zastupitelstvo obce
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce za

uplynulé období od posledního zasedání zastupi-
telstva.

- ukládá starostovi nechat vypracovat právní
rozbor smlouvy na pronájem KD v  souvislosti
s  podnikáním Terezy Polišenské v  KD v  termínu
do pøíštího zastupitelstva.

- schvaluje hospodaøení obce za I. pololetí 2011.
- oznamuje zámìr obce pronajmout tento nemovitý

majetek:  prostory v pøístavbì v  mezipatøe budo-
vy obecního úøadu v  Liboši èp. 82.

- schvaluje v  rámci èinnosti Osadního výboru
v  Krnovì pøíspìvek na akci pro dìti k  ukonèení
školního roku na nákup obèerstvení dle pøedlo�e-
ných dokladù.

- schvaluje  poskytnutí pøíspìvku ZO ÈSOP Štìpá-
nov na Dìtský letní tábor v  Bohuslavicích u Ko-
nice, který poøádá krou�ek MOP Veverky Štìpá-
nov i pro dìti z  Liboše ve výši 500,- Kè.

U S N E S E N Í    ze   7. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 28.7.2011

Zastupitelstvo obce
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce za

uplynulé období od posledního zasedání zastu-
pitelstva.

- ukládá kontrolnímu výboru provádìt dùslednou
kontrolu vyvìšování usnesení a všech základních
dokumentù obce na úøední desky v  zákonných
termínech.

- schvaluje rozpoètové opatøení è. 10/2011 dle
pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

- schvaluje pøijetí dotace z  POV na opravy míst-
ních komunikací a pøijetí dotace z  programu
obnovy památek a souèasnì schvaluje znìní
smluv s  Olomouckým krajem a povìøuje starostu
podpisem tìchto smluv.

- schvaluje návrh, aby webové stránky obce nadále
spravovala stávající firma s  tím, �e bude vytvo-
øen redakèní systém.

- ukládá místostarostce Mgr. Janì Krylové praco-
vat s  redakèním systémem a vkládat a kontrolo-
vat dokumenty na stránkách obce.

- schvaluje dohodu o partnerství mezi Obcí Liboš a
Obcí Štarnov k  zakoupení kompostovacího stroje.

- schvaluje poøízení projektové dokumentace na
tlakovou kanalizaci Hrázka ke mlýnu a povìøuje
starostu vyøízením stavebního povolení.

- ukládá starostovi zajistit ve spolupráci s  právní-
kem platné znìní smlouvy o pronájmu KD do
pøíštího zasedání zastupitelstva.

- ukládá starostovi provìøit mo�nosti obce reagovat
na neseèené prostory a mo�né sankce pro høíš-
níky.

U S N E S E N Í    z   6. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 26.5.2011

Srpen
Anna Jarmarová 82 let
Václav Novák                      80 let

Záøí
Jarmila Langerová 84 let
Josef Sládek 81 let
Bo�ena Loutocká 85 let

Øíjen
Marie Bittnerová          75 let
Hedvika Kameníèková 85 let
Anna Morkesová 81 let
Jaroslav Bazínek            75 let

Listopad
Jiøí Dokoupil 82 let
Jaroslav Mik 70 let
Bo�ena Veèeøová 88 let

Prosinec
Jarmila Kováøová 70 let
Ilona Ševèíková 70 let
Miloslava �atková 84 let
Bohumír Svozil 86 let

Obecní úøad v  Liboši bude
v  dobì od

z  dùvodu nemoci pracovnice.
Své nejnutnìjší zále�itosti mù�ete
vyøídit v  úøední dny
v  dobì od 8.00 hodin do 17.00 hodin.

Zále�itosti týkající se matriky,
obèanských prùkazù a ovìøování listin
a podpisù mù�ete vyøídit na Obecním úøadì ve
Štìpánovì v  úøedních dnech pondìlí a støeda od
7.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin.

3. øíjna do 26. øíjna
uzavøen

pondìlí a støeda

A k t u a l i t y

Jubilanti

Blahopøejeme !
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Vá�ení obèané,
dovolte, abych Vás seznámil s  informací o

odvozu odpadkù v  obci Liboš. Musím konstatovat,
�e se v  roce 2011 náklady na odvoz odpadkù v ob-ci
Liboš podstatnì nezvýšily s  porovnáním k  roku
2010.

V souèasné dobì jsou náklady na ulo�ení od-
padkù na skládce v Bohuòovicích 960,- Kè za 1 tunu
a smluvnì je zajištìno ulo�ení 78 tun roènì. Pøi
pøekroèení tohoto limitu bude obec nucena uhradit
za ka�dou tunu odpadu nad limit smluvní pokutu
500,- Kè. Tím, �e obèané Liboše dùslednì tøídí
odpad, je na skládku do Bohuòovic odvá�en odpad
v  limitu a obec neplatí pokutu.

Odvoz odpadkù provádí firma Remit s.r.o.
Šternberk pravidelnì ka�dých 14 dnù v�dy v  lichém
týdnu. Za jeden svoz zaplatí obec 2.187,- Kè. Takté�
firma Remit s.r.o. Štìrnberk provádí odvoz tøídì-
ného odpadu. Na odvoz skla, plastù a papíru je od
firmy EKO-KOM Praha poskytována dotace a obec
není zatì�ována náklady na odvoz tohoto tøídìného
odpadu. Celkové náklady v  roce 2011 za období
leden a� srpen èinily 75.255,- Kè a byly pokryty
pøíspìvkem firmy EKO-KOM.

V  roce 2010 bylo odvezeno v  naší obci 8,48
tuny papíru, 9,77 tun plastù, 2,97 tun bílého skla a
7,28 tun barevného skla a 69 tun smìsného komu-
nálního odpadu. V roce 2011 byl na jaøe proveden
sbìr velkoobjemového a nebezpeèného odpadu, co�
obec stálo 12.118,- Kè. V  srpnu byl proveden odvoz
nebezpeèného odpadu a elektro odpadu, za který
obec zaplatila 4.223,- Kè. Pøitom byl vytøídìn odpad
jako jsou léky o váze 2 kg, 160 kg barev a lepidel,
galvanické èlánky a autobaterie, oleje a tuky, 7 ks

chladnièek a mraznièek, 14 ks záøivek, 15 ks televi-
zorù a 28 ks ostatních zaøízení pro pøenos zvuku, ob-
razu a jiných informací, jako jsou radia, magneto-
fony, telefony, monitory apod.

Za období od 1.1.2011 do 31.8.2011 obec
zaplatila za pravidelný odvoz odpadù, vá�ení a
ulo�ení odpadù na skládku v  Bohuòovicích èástku
75.776,- Kè. Za stejné období roku 2011 bylo vyb-
ráno od obèanù a organizací na tr�bách za prodej
poukázek celkem 80.650,- Kè.

Z toho vyplývá, �e pøedpokládané tr�by za
odvoz odpadkù v  letošním roce pokryjí náklady na
odvoz popelnic mimo nákladù na odvoz nebez-
peèného odpadu.

Cena za poukázku k odvozu odpadkù zùstá-
vá ve stejné výši 50,- Kè. Ka�dý jistì pochopí, �e do
popelnice je nutno dávat odpad ji� vytøídìný. Pokud
chceme mít kolem sebe pìknì, mít udr�ovanou
obec, mít obec èistou a krásnou, je to zále�itost nás
všech, všech obèanù zde bydlících. Je na ka�dém z
nás, jak budeme pøistupovat k likvidaci vlastních od-
padù. Jistì nám není jedno, jak, v jakém prostøedí a v
jakých podmínkách budou �ít naše dìti a dìti jejich
dìtí. Známkový systém se v  obci osvìdèil, obèany
nutí maximálnì odpady tøídit. Pøesto se našlo 8 do-
mácností, které za poslední dva roky nezakoupily
ani jednu známku a dokonce dalších 7 domácností,
které známku nepotøebovaly 4 roky. Polo�me si tedy
otázku: Jsou opravdu tak dobøí hospodáøi, �e vzornì
vytøídí všechen odpad? Potom by stálo za to, takové
hospodáøe veøejnì ocenit a zveøejnit jejich jména…..

Marek Resner, pøedseda komise stavební,
dopravy a �ivotního prostøedí

Platný jízdní øád autobusù
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Ranní koupel v potoce
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Hodová mše slou�ena v kapli dne 11.9.2011

Jednotka hasièù

Oprava
pomníku
2. sv. války

Rekonstrukce v knihovnì

Papírový drak

Papírový drak létající nad
našimi hlavami patøí
neodmyslitelnì ke
ka�dému podzimu. Stavba
a pouštìní drakù však není
výsadou pouze dìtí,
tatínkù a dìdeèkù, ale tato
veselá èinnost patøí všem.

A co vy, u� máte svého
draka pøipraveného?


