INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA
Èíslo 47

Èervenec 2012

Váení spoluobèané,
v prùbìhu mìsícù dubna a kvìtna, stále jen s jediným zamìstnancem a za pomoci brigádníkù, jen
kdy bylo potøeba, zapoèalo seèení travnatých ploch, støíkání chodníkù a odstavných ploch herbicidem, úklid
a udrování poøádku kolem sbìrných nádob na tøídìný odpad i drobná údrba a opravy zaøízení a vìcí
v majetku obce.
Kvalifikovanou stavební firmou byly provedeny práce na rekonstrukci stanoviš na tøídìný odpad.
Prùbìnì budou kontejnery na nìkterých místech podle potøeby doplnìny a nìkteré stávající a funkèní
obnoveny nátìrem barvou. Tam, kde to lze udìlat, bude na doporuèení spoleènosti Ekokom obnovena a
dosázena zeleò vèetnì úpravy okolí. Tato spoleènost provedla kadoroèní kontrolu plnìní podmínek smlouvy
k likvidaci a financování našeho tøídìného odpadu. Jak jsem ji nìkolikrát uvádìl, tato spoleènost svými
prostøedky financuje odvoz a likvidaci všech sloek tøídìných odpadù z tìchto našich sbìrných míst a formou
zápoètu se svozovou firmou Remit nemusíme vynakládat ádné další prostøedky z rozpoètu obce.
Na zahradì mateøské školy byl vydládìn základ po døevostavbu skladu hraèek a následovala
dodávka a montá tohoto domku, který v rámci dotace spolufinancuje kraj. Z materiálu obce bylo obnoveno
pískovištì, v rámci kontroly hygienické stanice vymìnìn písek za øádnì certifikovaný a byla poøízena sí na
jeho zakrytí proti toulavým koèkám. Bylo objednáno zastøešení stávajícího altánu v minulosti opatøeného
nevhodnou krytinou, kterou prùbìnì otrhal vítr. Všechny tyto práce budou finanènì kryty z poloviny z
pøiznané dotace z Olomouckého kraje z programu rozvoje venkova (POV) a dalších 50 % nákladù uhradí
obec ze svého rozpoètu.
Situace s obsazením pracovních míst v rámci veøejnì prospìšných prací se poèátkem mìsíce èervna
stabilizovala. Do pracovního pomìru byli pøijati dva pracovníci s finanèním pøíspìvkem z úøadu práce na
èásteèné pokrytí mzdových nákladù na dobu šesti mìsícù. Prakticky ihned po zajištìní vstupního školení
bezpeènosti práce, bylo zapoèato se seèením travnatých ploch na všech veøejných prostranstvích v obci. Byly
naváeny a opìt uklízeny lavice a stoly na festival malých hudebních souborù, na mši a hody v Krnovì,
prùbìnì probíhá úklid a úpravy terénu na zahradì mateøské školy po probìhnuvších èinnostech spojených
s celkovou revitalizací v rámci programu rozvoje venkova. Také byl opraven povrch a otvor v tìlese mostku
u koziny, rovnì bylo zapoèato s vyspravením dìr na nìkterých komunikacích. V rámci úklidu a pøípravy
hodù v Krnovì byla odstranìna hromada suti a kamení pøi vjezdu do této èásti obce a toto bylo se souhlasem
zemìdìlského podniku uloeno na jejich skládku k recyklaci.
Odbornou firmou zapoèaly práce na restaurování a celkové obnovì køíe u mlýna, kde jsme ve spolupráci s našimi hasièi zajišovali nádr s vodou a její naplnìní nutné k celkové oèistì povrchu tlakovou vodou.
Odborníkem z oblasti dendrologie byl proveden ozdravný a bezpeènostní oøez a sníení koruny
památné lípy u mlýna. Následnì byla provedena ochranná vazba hlavních vìtví k zajištìní bezpeèného
pohybu osob v blízkosti tohoto stromu. Ve snaze o získání finanèních prostøedkù na tyto práce jsem
zpracoval ádost o dotaci na agenturu ochrany pøírody a krajiny v rámci souèasnì vypsané výzvy a v termínu
ji odevzdal.
S firmou Presskan Prostìjov byla podepsána smlouva dle rozhodnutí zastupitelstva na dodávku a
montá èerpacího zaøízení tlakové kanalizace pro dva nové RD. Probìhla kontrola a dohodnutí stavu
pøipravenosti a jedno toto zaøízení je ji zabudováno.
Odbornou firmou byla zajištìna a provedena pravidelná revize, kontrola spalinových cest a vyèištìní
.
plynových kotlù na obecním úøadì.
V souèinnosti s projektanty, agenturou, Ing. Šedivou a paní Polánkovou byly po nìkolika jednáních
shromádìny materiály a doklady nutné k podání ádosti o dotaci z regionálního operaèního programu na
plánovanou rekonstrukci centra obce tzv. „mlýnské námìstí“. Smùlou je, e pravidla této výzvy nám
nedovolují plánovaný pùvodní zámìr na propojení centra Liboše s centrem Štìpánova vèetnì obsluných
komunikací, tak jak to umoòovaly minulé výzvy a jejich podmínky.
Posledního dubna se pod poøadatelskou taktovkou Sdruení en uskuteènilo pálení èarodìjnic za
velké úèasti dìtí a mládee, s jejím poøadatelstvím pomohli rovnì naši hasièi. V pátek 5. kvìtna se
uskuteènil kadoroèní prùvod a poloení vìncù k uctìní památky obìtí druhé svìtové války za spolupráce
pokraèování na následující stranì
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jednotky hasièù a s pùsobivým kulturním programem dìtí z mateøské školy. V nedìli 3. èervna se konal ji
18. roèník festivalu malých hudebních souborù za hojné úèasti návštìvníkù ze širokého okolí.
V nedìli 10. èervna probìhla v kaplièce v Krnovì mše svatá u pøíleitosti zasvìcení svatému
Antonínovi a následující sobotu tradièní sousedské posezení na návsi s hudbou a obèerstvením.
Jednotky hasièského záchranného sboru kraje zasahovaly v naší obci v prùbìhu mìsíce kvìtna tøikrát
a to zahoøení kùlny u kopce na sáòkování, pøi asistenci s utonulým v mlýnském náhonu a pøi poáru svìtla
veøejného osvìtlení v Krnovì.
Naši hasièi asistovali pøi zahoøení kùlny, poté jsme sami vlastními silami lokalizovali poár staré vrby
u høištì v Liboši, kterou zøejmì nìkdo úmyslnì zapálil, a odstraòovali jsme spadlý strom na vozovku za
Krnovem, který se rozlomil vlivem vìtru. V rámci rozpoètu byla naše jednotka dovybavena ochranným
odìvem s kuklou a vysavaèem k likvidaci obtíného a nebezpeèného hmyzu. Èlenové jednotky ji provádìli
likvidaci vèelího roje na zahradì rodinného domku v Liboši a tuto slubu, mimo ji tradièní èerpání studní a
zatopených prostor nabízejí všem našim obèanùm. V souèasnosti je pøipravována hasièská soutì o pohár
starosty obce a memoriál Pavla Weinlicha, která se uskuteèní ve ètvrtek 5. èervence na høišti v Liboši ve 13.00
hodin.
Jan David, starosta obce

U S N E S E N Í z 15. veøejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne 26.4.2012
Zastupitelstvo obce Liboš
- schvaluje program zasedání dle pozvánky vèetnì
doplnìní: smlouva Olomoucký kraj dotace na dechovky, vzdání se mandátu, nájemní smlouva
s paní Jiøinou Polišenskou
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce za
uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva
- bere na vìdomí hospodaøení obce za leden a
bøezen 2012.
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 3/2012 dle pøedloeného návrhu.
- schvaluje rozpoètový a investièní výhled na roky
2013-2017 dle pøílohy.
- schvaluje celoroèní hospodaøení obce a závìreèný úèet obce za rok 2011 vèetnì zprávy auditorek

z Krajského úøadu Olomouckého kraje o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2011
bez výhrad.
- schvaluje smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace na dechovky ve výši 15.000 Kè.
- bere na vìdomí informaci starosty o vzdání se
mandátu paní Mgr. Jany Náhlíkové ke dni
25.4.2012.
- povìøuje zastupováním starosty do doby zvolení
nového místostarosty paní Martinu Loutockou
s oprávnìním podepisovat doklady obce jako odpovìdná osoba.
- bere na vìdomí pøedloený upravený návrh dohody o narovnání nájemní smlouvy s paní Jiøinou
Polišenskou o pronájmu nebytových prostor domu èp. 137 a povìøuje starostu podpisem.

U S N E S E N Í z 16. veøejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne 30.5.2012
Zastupitelstvo obce Liboš
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce za
uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva.
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 4/2012 dle pøedloeného návrhu.
- schvaluje smlouvu o dílo s firmou Presskan systém a.s. Prostìjov na dodávku a montá technologie Presskan pro 2 RD v obci Liboš manelù
Jarmarových a p. Tománkové s tím, e bude ve

smlouvì upraven bod IV. èl. 5.3 s prodlouením
platnosti ceny do 12/2012 a v bodì 4.1 vypuštìní
nároku na zaplacení zálohy dle bodu VI. èl. 6.3
této smlouvy.
- schvaluje návrh na pøipojištìní majetku obce: veøejného osvìtlení a budov dle pøiloeného návrhu
smlouvy s Èeskou pojišovnou a.s. Olomouc.
- volí místostarostkou paní Ing Vladimíru Šedivou.
Funkce bude vykonávána za stávajících podmínek s odmìnou ve výši 4.000,- Kè od 1. 6. 2012.
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U S N E S E N Í z 17. veøejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne 28.6.2012
Zastupitelstvo obce Liboš
- schvaluje program zasedání dle pozvánky vèetnì
doplnìní bodu schválení podání ádosti o dotaci
na realizaci projektu „Centrum obce Liboš –
Mlýnské námìstí z ROP.
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce za
uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva.
- bere na vìdomí zprávu starosty o kontrole usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 5/2012 dle pøedloeného návrhu.
- schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene è.
IV-12-8005951/004“ na parc. è. 454 v k.ú. Liboš
pro stavbu zaøízení distribuèní soustavy podzemního vedení NN k RD Kateøiny Tománkové mezi
Obcí Liboš a spoleèností ÈEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Dìèín 4, IÈ 24729035,
zastoupená spoleèností ELMO-SA, spol. s r.o. se
sídlem Pavlovická 1, 773 00 Olomouc, IÈ:
47977001za jednorázovou úhradu 2.000,- Kè.
- schvaluje smlouvu dílo s Ing. Petrem Doleelem,

IÈ 45186677 na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Liboš – místní komunikace Na
hrázkách“.
- schvaluje smlouvu s Obcí Bohuòovice o ukládání
odpadu na skládce v Bohuòovicích za cenu 860,Kè/t vèetnì DPH s platností od 1.6.2012.
- schvaluje realizaci stavby „Centrum obce Liboš –
Mlýnské námìstí“ na parc. è. 415, 464/1, 464/2,
472 v k.ú. Liboš za podmínky poskytnutí a pøijetí
dotace z Regionálního operaèního programu.
- schvaluje podání ádosti o dotaci z ROP v rámci
32. výzvy – Fyzická revitalizace území na akci
„Centrum obce Liboš – Mlýnské námìstí“.
- schvaluje vyèlenit na rok 2013 z rozpoètu obce
finanèní èástku 1.308.287,10 Kè na spolufinancování stavby „Centrum obce Liboš – Mlýnské námìstí“ v rámci projektu z ROP.
- schvaluje vyèlenit finanèní prostøedky kadoroènì po dobu 5 let od ukonèení stavby na zajištìní
udritelnosti v rámci projektu „Centrum obce
Liboš – Mlýnské námìstí“.

SDH Liboš – Krnov, obecní zastupitelstvo Obce Liboš
a starosta obce Liboš Vás zvou na

XI. roèník hasièské soutìe
„O pohár starosty obce Liboš“ a
IV. roèník „Memoriálu Pavla Weinlicha“
Datum konání:
Místo konání:
Zaèátek soutìe:

ÈTVRTEK 5.7.2012
na høišti v Liboši
ve 13.00 hod

Soutìit se bude v poárním útoku dle pravidel poárního sportu,
ze dvou pokusù se poèítá lepší èas.
Je pøipraveno bohaté obèerstvení.
Pøijïte podpoøit domácí drustvo!
Všechny srdeènì zvou poøadatelé.

Jubilanti
Èervenec 2012
Libuše Pospíšilová
Srpen 2012
Anna Jarmarová
Václav Novák
Ludmila Mádrová

87 let
83 let
81 let
80 let

Záøí 2012
Jarmila Langerová 85 let
Antonín Kouøil
75 let
Boena Loutocká 86 let

Blahopøejeme!
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SBÍRKA - ÈESKÝ DEN PROTI RAKOVINÌ, tzv. KYTIÈKOVÝ DEN
Ve støedu 16. kvìtna probìhl ji 16. roèník celonárodní sbírky Èeský den
proti rakovinì. Tato veøejná sbírka neslouí k pouhému získávání financí na
projekty sdruení Liga proti rakovinì Praha, ale je zároveò významnou celostátní
preventivní akcí. Kadý dárce si toti odnese nejen kytièku mìsíèku lékaøského, ale
obdrí i leták s podrobnými informacemi o monostech aktivní prevence rakoviny.
Do celostátní sbírky se zapojilo:
14 krajù ÈR (všechny), 77 okresù ÈR (všechny), 930 mìst a vesnic Èeské
republiky, 5750 pokladních vakù, 11 500 dobrovolníkù ve lutých trièkách
Prodej lutých kytièek v obcích Štìpánov a Liboš zajišují ji
tradiènì od roku 2005 èlenové 23. skautského oddílu Lvíèata Štìpánov
(v celé ÈR se letos zapojilo do sbírky 64 skautských oddílù). Navzdory
nízké teplotì a zamraèené obloze, která celý den hrozila deštìm, jsme si
oblékli lutá trièka s logem sbírky a vyrazili prodávat luté kytièky
s oranovou stukou - minimální prodejní cena jedné kytièky byla 20 Kè.
Celodenní okruh s prodejem kytièek jsme zahájili bìhem velké
pøestávky v 9.20 hod. na Základní škole ve Štìpánovì, pokraèovali jsme
poštì a na Obecním úøadì ve Štìpánovì, kde nás vlídnì pøijal starosta
obce Jiøí Bìhal. Pak jsme zamíøili do Liboše na Obecní úøad, kde na nás
èekal starosta obce Liboš Jan David a zamìstnanci mateøské školy.
Odpoledne jsme prodávali kytièky ve Zdravotním støedisku
ve Štìpánovì, pøed prodejnou COOP a v mateøské škole na Sídlišti. Díky
paní øeditelce MŠ na Sídlišti Danì Malaskové, která nám umonila prodej
kytièek v teple - v zádveøí budovy MŠ, jsme chladné a vìtrné poèasí pøeili ve
zdraví.Prodej kytièek jsme ukonèili v 16.30 hodin.
Letošní sbírka ve Štìpánovì - øeè èísel:
- sbírky se zúèastnilo 7 èlenù + 2 vedoucí z 23. oddílu Lvíèata Štìpánov
- prodali jsme 207 ks lutých kytièek
- vybrali jsme celkem 4 496 Kè
Pro srovnání: rok 2010
prodáno 250 ks kytièek vybráno 5 178 Kè
Rok 2011
prodáno 155 ks kytièek vybráno 3 440 Kè
Dìkujeme prodávajícím skautkám a skautùm i všem, kteøí si koupili
kytièky a tím pøispìli do pokladnièky letošní sbírky, za jejich obìtavost a
pochopení.
Ing. Zora Záchová – vedoucí 23. oddílu Lvíèata Štìpánov
NEBEZPEÈÍ POUITÍ OTEVØENÉHO OHNÌ
V létì mnozí z nás pobývají v pøírodì, kde se èasto neobejdeme bez táboráku, grilování nebo opékání
buøtù. Oheò v pøírodì se však snadno mùe vymknout kontrole a napáchat nevyèíslitelné majetkové a
ekologické škody. Aby se tak nestalo, nedošlo ke zbyteèným újmám na zdraví nebo škodám na majetku,
oheò ve volné pøírodì rozdìlávejte ve vzdálenosti alespoò 50 m od okraje lesa, vyberte vhodné místo
rozdìlání ohnì (ne pod vìtvemi stromù, na koøenech, na suchém listí, lesní hrabance, v blízkosti suché trávy,
stohù, seníkù apod.), ohništì bezpeènì oddìlte od okolí (obloením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.), pøi rozdìlávání ohnì nepouívejte vysoce hoølavé látky, rozdìlaný
Dyniáda oheò nikdy
nenechávejte bez dozoru, pøi grilování gril umístìte na vhodné místo, abyste nezapálili okolí, gril vdy
instalujte a provozujte pøesnì podle návodu výrobce, pøi grilování na balkonì si dávejte pozor na odletující
jiskry, kouø a zplodiny, které mohou zpùsobit poár nebo obtìovat sousedy, pokud se vám pøes veškerou
opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasièe prostøednictvím tísòové linky 150 nebo 112.
Více informací najdete na www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/
Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje
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