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INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA

Vá�ení spoluobèané,

dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu�eb stávajícího
poskytovatele internetu v  naší obecní knihovnì na základì výpovìdi bylo zde nainstalováno zaøízení od
firmy Wellnet a zprovoznìno nové pøipojení za èástku 250 korun mìsíènì bez pøerušení poskytování tìchto
slu�eb.

Odbornou firmou byl pokácen smrk na zahradì kulturního domu, o jeho� osudu rozhodlo minulé
zastupitelstvo.

Na základì schválení zastupitelstva o rekonstrukci prostor knihovny probìhlo jednání a dohoda na
provedení prací na podkladì cenové nabídky s  panem Leošem Wisnerem, kterému byla poskytnuta objed-
návka a dohodnut pøedbì�ný termín realizace v  prázdninových mìsících po montá�i nových oken. Toto�né
jednání probìhlo i se zástupcem firmy OK plast panem Hruškou s  pøidáním �ádosti o cenovou nabídku i
k  výmìnì 3ks oken na pøístavku obecního úøadu s  mo�ností získání mno�stevní slevy na celou akci.

S  pracovníky veøejnì prospìšných prací probìhl celkový úklid dìdiny vèetnì Krnova. Vyèištìní, za-
metení a úklid rigolù, tradièní poøádek kolem hnízd tøídìného odpadu, postupné èištìní kanálù v  Krnovì,
spálení klestí ze zimní údr�by stromù a keøù, zapoèalo se s  postøikem ne�ádoucí zelenì v  chodnících a
odstavných plochách a zaèalo seèení travnatých ploch na veøejném prostranství. Pøed seèením byla na-
chystána drobná technika provedením pøedsezonní údr�by a nutných oprav. Traktorek na seèení byl zpro-
voznìn odbornou firmou dodavatelsky, zde byla nutná generální oprava pøední nápravy.

Z  jednání a materiálù zastupitelstva olomouckého kraje vyplynulo, �e nám nebyla pøiznána dotace na
kanalizaci v  Krnovì. Uspìlo jen 10 obcí z  celého kraje a zdùvodnìní našeho odmítnutí bylo, �e náklady na
jednoho obyvatele Krnova jsou pøíliš vysoké. V  programu obnovy venkova jsme obdr�eli po�adovanou
dotaci na opravy místních komunikací a v  programu kultury a památkové péèe na opravu pomníku padlým
v  druhé svìtové válce celou èástku ke krytí nákladù.

V  pøípadì kanalizace v  Krnovì jsou nadále i mimo agenturu pana Trundy, s  ní� máme smlouvu na
vypracování a podání �ádosti o dotace na státní fond �ivotního prostøedí, hledány další mo�nosti a cesty
k  získání finanèních prostøedkù k  realizaci této akce. Zatím, ale zùstává otázkou kdy a z  jakého titulu bude
vyhlášení nové výzvy k  podávání �ádostí.

Na dovybavení jednotky hasièù jsme rovnì� �ádné prostøedky z  kraje nezískali, ale naopak nám
vyvstal nový problém v  akceschopnosti, proto�e zásahový èerpací agregát byl dlouhodobì zapùjèen ze
Štarnova a tato obec po vzniku svojí jednotky si pro nìj pøijela. Nám tedy zùstává jen soutì�ní stroj, který
bohu�el v  �ádném pøípadì nevydr�í dlouhodobý provoz v  pøípadì po�áru. V  mìsíci dubnu jednotka hasièù
uspoøádala sbìr �elezného šrotu a spolupracovala v  zajištìní bezpeènosti pøi pálení èarodìjnic. Rovnì� se
tato jednotka zúèastnila pietní akce k  uctìní památky padlých ve druhé svìtové válce pøi pokládání vìncù a
k  zastavení motorových vozidel po dobu konání.

V  knihovnì probìhla velikonoèní výstavka, která se setkala s  velmi pøíznivým ohlasem a poøa-
datelkám patøí naše podìkování. Z  dalších pøipravovaných akcí je poslední kvìtnovou nedìli kácení máje na
zahradì kulturního domu, festival malých hudebních souborù v  nedìli 5.èervna a hody v  Krnovì v  termínu
11. a 12. èervna.

Probíhají jednání o termínech zahájení prací na opravu pomníku a opravy komunikací s  firmami,
které byly na základì nabídky vybrány a s  jejich� cenovou nabídkou jsme do dotace šli.

V  obecních prostorách probìhla revize spalinových cest u komínù. V  mateøské škole revize herních
prvkù s  doporuèením odstranit dr�ák houpaèek na zahradì.

Jan David, starosta obce Liboš
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-  hospodaøení obce za leden a� bøezen 2011
-  hospodaøení MŠ Liboš za I/Q 2011.
-  pøedkládání hospodaøení obce zastupitelstvu

ètvrtletnì.
-  rozpoètové opatøení è. 8/2011 dle pøedlo�eného

návrhu, který je pøílohou zápisu.
-  rozpoètové opatøení è. 9/2011 dle pøedlo�eného

návrhu, který je pøílohou zápisu.
-  celoroèní hospodaøení obce a závìreèný úèet

obce za rok 2010 vèetnì zprávy auditorek
z  Krajského úøadu Olomouckého kraje o výsled-
ku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2010
s  výhradou nedostatkù uvedených ve zprávì o
výsledku hospodaøení a pøijímá toto opatøení:
Obec bude dùslednì kontrolovat oznaèení trans-
ferù v  pøíjmech i výdajích  úèelovými znaky dle
èíselníku. Termín: prùbì�nì celoroènì

-  odvod pøebytku hospodaøení MŠ Liboš ve výši
97.000,- Kè na úèet obce.

-  podle ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní
pozdìjších pøedpisù a dle ust. § 47 odst. 5 zákona
è. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, zadání zmìny è. 5 územního plánu sí-
delního útvaru Liboš dle pøílohy k  zápisu zastu-
pitelstva.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

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

konaného dne 28.4.2011

Zastupitelstvo obce:
-  bere na vìdomí zprávu starosty o kontrole usne-

sení a o èinnosti obce za uplynulé období od
posledního zasedání zastupitelstva

-  bere na vìdomí zprávu komise pro pokácení
smrku v  zahradì KD a schvaluje provedení ká-
cení smrku na parc.è. 185 – zahrada v  k.ú. Liboš.

-  ukládá starostovi po�ádat písemnì Úøad pro za-
stupování státu ve vìcech majetkových o poskyt-
nutí informací k  pøevodu náhonu pozemek parc.
è. 460/1 – vodní plocha v  k.ú. Liboš.

-  schvaluje hospodaøení obce za leden a� únor
2011.

-  revokuje usnesení è. 10 z  jednání zastupitelstva
ze dne 30.12.2010.

-  stanovuje se zpìtnou úèinností od 1.1.2011
v  souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona è.
128/2000 Sb, o obcích ve znìní pozdìjších pøed-
pisù, kompetenci starosty obce k  provádìní jed-
notlivých rozpoètových opatøení do výše
100.000,- Kè v oblasti pøíjmù i výdajù jsou-li vy-
volaná vìcnými zmìnami, pokud tyto zmìny
nevyvolávají další nároky na finanèní prostøedky
obce.

-  stanovuje, �e zmìny rozpoètu se provádìjí roz-
poètovými opatøeními.

-  schvaluje rozpoètové opatøení è. 1/2011 - dopl-
nìk dle pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou
zápisu.

-  schvaluje rozpoètové opatøení è. 2/2011 dle
pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

-  schvaluje rozpoètové opatøení è. 3/2011 dle
pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

-  schvaluje rozpoètové opatøení è. 4/2011 vèetnì
dodatku dle pøedlo�eného návrhu, který je pøí-
lohou zápisu.

-  schvaluje rozpoètové opatøení è. 5/2011 dle
pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

-  schvaluje rozpoètové opatøení è. 6/2011 dle
pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

-  schvaluje rozpoètové opatøení è. 7/2011 dle
pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

-  bere na vìdomí zprávu o výsledku auditu hos-
podaøení obce Liboš. Ukládá starostovi pøedlo�it
ke schválení závìreèný úèet obce na nejbli�ší za-
sedání zastupitelstva obce.

-  bere na vìdomí zprávu o výsledku auditu hospo-
daøení, závìreèný úèet za rok 2010 a rozpoèet na
rok 2011 Sdru�ení obcí støední Moravy Prostì-
jov, jeho� jsme èleny.

U S N E S E N Í    z   5. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 31.3.2011

-  revokuje usnesení è. 12 z  27.1.2011 v  tomto znì-
ní:  Zastupitelstvo obce schválilo vybírat popla-
tek z  ubytování na základì OZV è. 4/2011 for-
mou paušálu.

-  ukládá starostovi pøedlo�it podklady pro OZV è.
1/2011  do pøíštího zasedání zastupitelstva.

-  ukládá starostovi pøípravit podklady pro nájemní
smlouvu na pronájem ubytovny v  1.poschodí KD

-  se seznámilo s návrhem Jednacího øádu Zastupi-
telstva obce Liboš.

-  schvaluje upravený Jednací øád Zastupitelstva
obce Liboš s úèinností od 1.4.2011, je� je nedíl-
nou souèástí zápisu z  jednání zastupitelstva.

-  povìøuje starostku a místostarostku obce k pod-
pisu jednacího øádu.

-  bere na vìdomí zprávu o èinnosti  obecní knihov-
ny.

-  schvaluje pøedlo�ený návrh na provedení rekon-
strukce knihovny.

-  schvaluje s  tím související rozpoètové opatøení
ve výši 170.800,- Kè z  rezervy a ušetøeného roz-
poètu knihovny.

pokraèování na následující stranì
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-  poskytnutí vìcného daru ve výši 300,- Klubu se-
niorù ve Štìpánovì na Kloboukový bál, který se
uskuteèní 30.4.2011

-  poskytnutí vìcného daru ve výši 300,- Dru�stvu
šipkaøù v  Liboši na soutì�, která se uskuteèní
v  èervenci 2011

-  poskytnutí vìcného daru ve výši 300,- Mladým
rybáøùm na soutì�, která se uskuteèní 22.5.2011
v  Benátkách.

-  zprávu starosty o èinnosti obce za uplynulé
období od posledního zasedání zastupitelstva

-  zprávu místostarostky o kontrole usnesení obce
za uplynulé období od posledního zasedání za-
stupitelstva

-  dùvodovou zprávu ke schválení zadání zmìny è.
5 územního plánu sídelního útvaru Liboš

-  zprávu osadního výboru k  pøípravì hodù
v  Krnovì.

-  zámìr obce smìnit nemovitý majetek – èást po-

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:

Zastupitelstvo obce  oznamuje:

dokonèení z pøedchozí strany zemku parc.è. 221/4, trvalý travní porost, který je
zapsán  na LV è. 10001 u Katastrálního úøadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovištì Olo-
mouc, za nemovitý majetek – èást pozemku parc.
è. 218/8, ostatní plocha – jiná plocha, který je ve
vlastnictví firmy JACOBO EUROPE CZ a je za-
psán v  evidenci katastru nemovitostí u Katastrál-
ního úøadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního
pracovištì Olomouc na LV è. 401.

-  starostovi zajistit opatøení k  odstranìní nedostat-
kù v  rámci závìreèného úètu obce

-  starostovi informovat Krajský úøad Olomouc
ohlednì pøijatých opatøení k  odstranìní nedostat-
kù v  rámci závìreèného úètu obce

-  starostovi zajistit audit hospodaøení obce za rok
2011 u KÚ Olomouc dle zákonného termínu.

-  starostovi vyhotovit harmonogram a rozpoèty ke
kanalizaci Krnov.

-  Ing. Šedivé zajistit právníka a podklady pro jed-
nání ohlednì zrušení smlouvy o spolupráci
s  panem Jampílkem v  souvislosti s  pískovnou.

Zastupitelstvo obce Liboš  ukládá:

Kvìten
Anna Kouøilová 75 let
Josef Petøík 80 let
Alois Dreiseitel 80 let
Anna Ondráèková 75 let

Jubilanti

Marie Neradová 90 let
Marta Kùrová 70 let
Vìra Rašková 70 let

Libuše Pospíšilová 86 let

Èerven

Èervenec

Blahopøejeme !

V  sobotu 11.èervna je pøipraveno hodové
posezení s  hudbou na návsi v  Krnovì u

pøíle�itosti hodù svatého Antonína.

V  odpoledních hodinách probìhnou soutì�e a
program pro dìti a v  podveèer od 18.hodiny

hudební produkce.
Opìt bohaté obèerstvení je zajištìno, dobrou

náladu vezmìte sebou a navštivte toto
sousedské posezení.

V  nedìli 12.èervna bude v  místní kaplièce
slou�ena mše svatá.

Hody v  Krnovì
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Ranní koupel v potoce
V sobotu 9. dubna 2011 se konala v libošské

knihovnì velikonoèní výstava. Chtìli bychom tímto
podìkovat všem, kteøí zapùjèili své výrobky, které
vlastnoruènì vyrobili. Fotografie z velikonoèní
výstavy si mù�ete prohlédnout na webových
stránkách naší knihovny. Nebyly to výrobky jen od
lidí z Liboše, ale i ze Štìpánova a napøíklad ze
sousedního Slovenska. Nejvìtší úspìch mìly dìti ze
Základní školy Štìpánov a dìti z Mateøské školy v
Liboši.

Na výstavì jsme pøipravili pro dìti i dílnièky,
kde si dìti mohly vyrobit tøeba rù�ièky nebo ozdobit
perníková vajíèka. Výstavu navštívila i paní
Krmelová ze Štìpánova, která nám pøedvedla
zdobení velikonoèních vajíèek bavlnkou. Moc jí za
to dìkujeme. Podìkování patøí také všem, co se na
naši výstavu pøišli podívat, i za pochvaly v pamìtní
knize obce. Další naší akcí, kterou bychom chtìli pro
lidi uspoøádat, bude vánoèní výstava opìt s
dílnièkami pro dìti, kde si dìti budou moci pøed
adventem vyrobit nìjaké krásné výrobky týkající se
Vánoc.

Mé osobní velké podìkování patøí paní Karle
Pustìjovské, která jako i já svou energii celou vlo�ila
do naší výstavy a krásnì ji naaran�ovala. Pøíští rok se
opìt tìšíme, doufejme ještì v hojnìjší návštìvnosti.

Karla Gálová, knihovnice

Velikonoèní výstava

V  nedìli 29.kvìtna od
13. hodin se pøipravuje tradièní kácení
máje na zahradì kulturního domu.

Bude opìt pøipravena spousta
tradièních a netradièních soutì�í a
zajímavých sportovních klání pro malé
i velké za hudebního doprovodu
hudební skupiny Sirius. O obèerstvení
je postaráno, hlavnì, a� letos koneènì
vyjde dobré poèasí.

Kácení máje

Pozvánka na 17. roèník „Festivalu
malých hudebních souborù“

V  nedìli 5.èervna se uskuteèní ji�
sedmnáctý roèník festivalu malých hudebních
souborù na zahradì kulturního domu v  Liboši.

Zaèátek je opìt naplánován na 10 hodin
dopoledne souborem z  našeho okolí a poté
bude následovat tak jako ka�doroènì pøehlídka
toho nejlepšího z  oblasti dechové hudby a
lidových písnièek. Bohaté obèerstvení je
zajištìno, pøijdìte se pobavit a zapomenout na
chvíli na ka�dodenní starosti.
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OBEC LIBOŠ A JEJÍ JEDNOTKA HASIÈÙ

NA ZAHRADÌ HOSTINCE „ZA VODÓ“
OD 14.00 HODIN

K  TANCI  I  POSLECHU  HRAJE HUDBA

poøádají

V  NEDÌLI 29.kvìtna 2011

KÁCENÍ MÁJE

GALAXY

Tak, jako ka�dý rok je pøipravena
spousta  tradièních i netradièních

soutì�í pro malé i velké
napø.: øezání polen, trakaø rallye, pivní cejcha,

Lebošské tuplák

Pøipraveno je bohaté obèerstvení a na vaši návštìvu se tìší
poøadatelé.

V  sobotu 2.èervence se uskuteèní
pohárová soutì� na høišti v  Liboši

v  po�árním útoku a to 10.roèník o pohár
starosty obce a 3.roèník memoriálu

Pavla Weinlicha.

O obèerstvení je postaráno a pøijdìte
podpoøit domácí dru�stvo v  této presti�ní

soutì�i.

Hasièská soutì�
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Ranní koupel v potoce

10.00 hod – 11.30 hod
11.45 hod – 13.15 hod
13.30 hod – 15.00 hod
15.15 hod – 16.45 hod
17.00 hod – 18.30 hod

Vstupné 50,-

Pøíkazanka z Pøíkaz
Hanácká dechovka  z  Olomouce
Nákelanka  z Nákla
Moraváci z Pøerova
Mistøíòanka ze Svatoboøic - Mistøína

XVII. roèník Festivalu
malých hudebních

souborù
Liboš, zahrada Hostince „Za vodó“

nedìli 5. èervna 2011 v 10.00 hod


