INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA
Èíslo 52

Prosinec 2013

Váení spoluobèané,
vdy závìrem roku a s nadcházejícími vánoèními svátky nastává i èas na malé ohlédnutí a zamyšlení
nad tím, co se nám podaøilo, ale i nepodaøilo letos udìlat. Snaíme se ještì v tomto roce stihnout to, co jsme
podle pùvodních plánù mìli mít u dávno za sebou, dokonèujeme rozpracované projekty, bilancujeme a
plánujeme do budoucna. Nechci se pouštìt do velkých úvah o významu právì tohoto období. Vìøím, e jste
rok 2013 proili alespoò trochu podle vašich pøedstav, e se vám v pracovním i v privátním ivotì mnohé
vyplnilo a zbytek si necháme na rok pøíští, který jak to tak vypadá, bude neménì napínavý.
Dovolte mi, abych vám podìkoval za projevenou dùvìru, pomoc a zájem o dìní v naší obci pøi její
správì a rozvoji. Pøeji vám krásné vánoce, bohatou nadílku vám i vašim ratolestem a šastné vykroèení do
nadcházejícího roku 2014, plný stùl i èíše, rozzáøené tváøe dìtí a hlavnì vám všem pevné zdraví a štìstí,
notnou dávku optimismu, tolerance i dobré nálady, minimum starostí a samé radosti.
Jan David, starosta obce Liboš

.

Pøíjemné proití svátkù vánoèních, mnoho štìstí, zdraví a pracovních
úspìchù v roce 2014 pøeje Obec Liboš.
Starosta Jan David
Vánoèní výstavka v obecní knihovnì

Rozsvícení vánoèního stromu v Liboši
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U S N E S E N Í z 27. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného 14. 11. 2013
Zastupitelstvo obce Liboš
* schvaluje program zasedání dle pozvánky vèetnì
doplnìní – výroèní zpráva MŠ Liboš, hospodaøení
MŠ Liboš za III.Q/2013 a informace o odmítnutí
návrhu na poøízení zmìny ÚPSÚ Liboš.
* bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce a
zprávu o kontrole usnesení za uplynulé období od
posledního zasedání zastupitelstva 26. 9. 2013.
* bere na vìdomí informaci zastupitelstvu obce Liboš podanou Magistrátem mìsta Olomouce o odmítnutí návrhu na poøízení zmìny územního
plánu sídelního útvaru Liboš navrhovatele Mgr.
Libora Novotného.
* schvaluje vyhlášení výbìrového øízení na veøejnou zakázku na stavební práce „Tlaková kanalizace Liboš – místní èást Krnov“.
* schvaluje znìní výzvy k podání nabídky na plnìní veøejné zakázky a zadávací dokumentaci
vèetnì znìní smlouvy o dílo a obchodních podmínek na podlimitní veøejnou zakázku na stavební práce „Tlaková kanalizace Liboš – místní èást
Krnov“
* volí a jmenuje èleny komise pro otevírání obálek
s nabídkami ve sloení Ing. Vladimíra Šedivá, Jan
David a Ing. Vladimír Trunda.
* volí a jmenuje èleny pro posouzení a hodnocení
nabídek ve sloení Ing. Šedivá Vladimíra, David
Jan, Ing. Vladimír Trunda, Ing. Vladimír Vizina a
Ing. Stanislav Kubala.
* volí a jmenuje náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek ve sloení Alois Uvízl, Silvie Polánková, Jaromír Bìhal, Ludmila Weinlichová,
Martina Loutocká.
* schvaluje oslovení následujících pìti firem k podání nabídky a k prokázání splnìní kvalifikace
výzvy k podání nabídky na plnìní veøejné zakázky na stavební práce „Tlaková kanalizace Liboš,
místní èást Krnov“: TENZA, a.s.Svatopeterská 7,
617 00 Brno; VODOSTAV Ostrava s.r.o., Gorkého 28, 702 00 Moravská Ostrava; RI-STAV s.r.o.,
Tøi Dvory 49, 784 01 Litovel; FORTEX AGS a.s.,
Jílová 1550/01, 787 92 Šumperk; PRESSKAN
system a.s., Vápenice 13-15, 796 01 Prostìjov
* schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veøejnou zakázku malého rozsahu dle
smìrnice obce Liboš è. 1/2012 „Tlaková kanalizace Liboš, místní èást Krnov“ – zajištìní technického dozoru investora firmou IREA s.r.o.
Šumperk.
* schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veøejnou zakázku malého rozsahu dle
smìrnice obce Liboš è. 1/2012 „Tlaková kanalizace Liboš, místní èást Krnov“ – zajištìní administrace projektu OPP firmou IREA s.r.o.
Šumperk.
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* schvaluje mandátní smlouvu s firmou RPSC
ideas s.r.o. Olomouc na zpracování ádosti o dotaci z SFDI na stavební úpravy a pøechod komunikace v obci Liboš
* schvaluje hospodaøení obce za III.Q/2013.
* schvaluje rozpoètové opatøení è. 11, 12,13, 14 a
15/2013
* bere na vìdomí zprávu o dílèím auditu hospodaøení obce Liboš, který provedl Krajský úøad Olomouc
* bere na vìdomí výroèní zprávu MŠ Liboš, pøíspìvková organizace.
* schvaluje hospodaøení MŠ Liboš, pøíspìvková
organizace za III. Q 2013
* schvaluje podání ádosti na Olomoucký kraj o
dotaci na podporu kultury a památkové péèe na
20. roèník festivalu malých dechových souborù,
který se uskuteèní dne 8. èervna 2014.
* schvaluje podání ádosti na Olomoucký kraj o
dotaci na podporu kultury a památkové péèe na
restaurování kamenného køíe v Krnovì.
* schvaluje zveøejnìní zámìru obce pronajmout
pozemek parc. è. 142 – ostatní plocha v k.ú.
Liboš vèetnì zázemí dvou kluboven.
* bere na vìdomí zprávu komise stavební, dopravy
a ivotního prostøedí.
* schvaluje odmìnu zastupitele paní Silvii Polánkové za èinnost v sociální komisi ve výši 4.000,Kè za rok 2013.

U S N E S E N Í z 28. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného 19. 12. 2013
Zastupitelstvo obce
* bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce a
zprávu o kontrole usnesení za uplynulé období od
posledního zasedání zastupitelstva 14.11.2013.
* schvaluje aktualizaci è. 3 Programu obnovy obce
Liboš dle pøedloeného návrhu.
* schvaluje dohodu o pøistoupení ke smlouvì
s VHS Sitka.
* schvaluje dodatek è. 15 ke smlouvì s firmou Remit Šternberk o cenì za odvoz komunálního
odpadu v roce 2014.
* schvaluje dodatek è. 6 ke smlouvì s firmou
Arriva Morava a.s. o zabezpeèení dopravní
obslunosti pro rok 2014.
* schvaluje smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene ÈEZ distribuce k pozemkùm
parc. è. 445 a 457 v k.ú. Liboš k umístìní NNk
Otáhal za cenu 5.000,- Kè.
* schvaluje smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene ÈEZ distribuce k pozemkùm
parc. è. 418/13 a 455 v k.ú. Liboš k umístìní NNk
Pustìjovský za cenu 5.000,- Kè.
* schvaluje návrh rozpoètu na rok 2014 vèetnì závazných ukazatelù.
pokraèování na následující stranì

Informaèní zpravodaj

strana 3

dokonèení z pøedchozí strany

* schvaluje rozpoètové opatøení 15/2013 a 16/2013
* bere na vìdomí návrh na vyøazení majetku Obce
Liboš.
* schvaluje pronájem pozemku parc. 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 nájemní smlouvu na pronájem èásti
pozemku parc. è. 467/6 o výmìøe 7 m2 v k.ú.

Liboš od ÈR – Státního pozemkového úøadu
Praha za cenu 140,- Kè roènì.
* bere na vìdomí zprávu o èinnosti kontrolního
výboru.
* schvaluje výbìr právníka pro posouzení smlouvy
uzavøené Obcí Liboš.
* schvaluje odmìnu za rok 2013 ve výši 1.000,Kè zastupitelùm panu Aloisi Uvízlovi, Ing. Stanislavu Kubalovi a Jaromíru Bìhalovi.

Rozpoèet obce na rok 2014
Výdaje

Pøíjmy

Komunikace
10 000
Bìná oprava komunikace
50 000
Dopravní obslunost - pøíspìvek na
autobusovou dopravu
52 000
Bezpeènost silnièního provozu - pøechod
pro chodce
260 000
Kanalizace
20 000
Tech. zhodnocení kanalizace Liboš - 2 ks
èerpadel pro novostavby
75 000
Kanalizace Krnov - neinv. náklady
276 000
Investice - kanalizace Krnov
1 500 000
Školství - MŠ pøíspìvek na èinnost
400 000
Náklady na stravování ákù MŠ
50 000
Školství - pøíspìvek na ly.výcvik ZŠ
4 000
Neinvestièní náklady na stravování ákù 60 000
Knihovna
64 000
Kultura - kronika, výstavy, apod.
10 000
Zachování památek
20 000
Rozhlas - opravy a údrba + nákup
pøehrávaèe
15 000
Tisk novin - redakèní práce a tisk
2 000
Obèanské záleitosti
233 000
Tìlovýchovná èinnost - úprava høištì
2 000
Nebytové prostory KD
40 000
Veøejné osvìtlení
170 000
Technické zhodnocení - nové sloupy VO 60 000
Komunální sluby a územní rozvoj;
obecní majetek - geom. plány
10 000
Odvoz odpadkù - nebezpeèný odpad
11 000
Odvoz odpadkù
126 000
Odvoz odpadkù - velkoobj. odpad
10 000
Tøídìný odpad ECO - KOM
40 000
Veø. zeleò, péèe a vzhled obce
490 000
Investice - traktor
300 000
Ochrana obyvatelstva - rezerva
1 000
Hasièi
80 000
Zastupitelstvo - ostatní osobní výdaje
685 000
Správa + malování
1 030 000
Výdaje z fin. operací - poplatky bance
za vedení úètu a pojištìní
50 000
Pøevody vlastním fondùm
40 000
Platby daní a poplatkù - daò z pøíjmu
práv. osob za obec
150 000
Ostatní èinnosti - dary
5 000
Výdaje celkem

6 401 000 Kè

Danì a poplatky:
Daò z pøíjmu FO ze záv. èinnosti
1 010 000
Daò z pøíjmu FO
25 000
Daò z kap. výnosù
100 000
Daò z pøíjmù práv. osob
1 000 000
Daò z pøíjmù za obec
150 000
Daò z pøidané hodnoty
2 150 000
Poplatek ze psù
17 000
Poplatek za uívání veø. prostranství
1 000
Poplatek ze vstupného
1 000
Odvod z loterií
10 000
Správní poplatky
12 000
Daò z nemovitostí
440 000
Pøevody z rozp. úètù
40 000
Vlastní pøíjmy:
Stoèné
19 000
Pøíjmy kultura - dechovky, vstupné
36 000
Z pronájmu kult. domu- pohostinství
80 000
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
45 000
Odvoz odpadkù
100 000
Pøíspìvek ECO - KOM
40 000
Z pronájmu nemovitostí - kadeønictví
12 000
Pøíjmy z úrokù
14 000
Pøíjmy celkem:
5 290 000 Kè
Ranní koupel v potoce
Neinvestièní dotace
170 000
Pouití zùstatku r. 2013
941 000
Celkem:

6 401 000 Kè

Rozpoèet je nevyrovnaný a ke krytí
investièních výdajù bude pouit zùstatek z roku
2013. Neinvestièní dotace od státu na správu zatím
nejsou stanoveny a do rozpoètu je zaèlenìna
pravdìpodobná výše. Po pøedpisu dotace ze státního
rozpoètu v prùbìhu mìsíce ledna 2014 bude
rozpoèet na rok
2014 upraven
rozpoètovým
opatøením.
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Odvoz odpadkù v roce 2014
Upozoròujeme obèany, e v roce 2014 bude firmou Remit Šternberk provádìn svoz popelnic v naší
obci dopolední smìnou, tedy v brzkých ranních hodinách. Popelnice je nutno pøipravit k odvozu v úterý
veèer.
Svoz velkoobjemového odpadu bude pøipraven v sobotu 8. bøezna 2014.
Svoz elektroodpadu a nebezpeèného odpadu ve dnech 8. bøezna a 4. øíjna 2014.

Zima v Liboši

Vystoupení dìtí mateøské školy na setkání seniorù

Informaèní zpravodaj
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Betlémské svìtlo
Betlémské svìtlo - symbol Vánoc, budou letos pøedávat
skauti ze Štìpánova a Liboše
V úterý 24. 12. 2013
Krnov 13.00 u kaplièky
Liboš 13.30 u kaplièky
Bøezce u kaple – pøed sváteèní bohoslubou
Štìpánov - odpoledne pøed kostelem sv. Vavøince – Troubení
z vìe.
Motto letošního roèníku Betlémského svìtla:
„Nikdy nepodceòuj malièké; mùe tì to pøekvapit –
z nepatrného poèátku vzejde veliká vìc.“ (prorok Micheáš)
Skauti ze Štìpánova a Liboše pøejí všem klidné Vánoce plné pohody a vše nejlepší v novém roce 2014.

Obec Liboš a kvarteto lesních rohù „ Ètvero“ Vás srdeènì zve na

Tradièní vánoèní koledování
v úterý dne 24. 12. 2013
ve 13:00 v Krnovì u Kaple sv. Antonína
ve 13:30 v Liboši u Kaple Povýšení sv. Køíe
Pøijïte si poslechnout a zazpívat známé èeské koledy, vánoèní písnì
a èást Èeské mše vánoèní od Jakuba Jana Ryby.

Obec Liboš Vás srdeènì zve na

17. OBECNÍ PLES
v pátek 31.

ledna 2014 ve 20.00 hodin

ve vinárnì pohostinství „ZA VODÓ“
Vstupné s pøekvapením 50,- Kè
hudba: SIRIUS Štarnov
Vstup pouze ve spoleèenském obleèení
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7. roèník skautských závodù „V BENEŠOVÌ STRAŠÍ 2013“
... se konal 23. 11. 2013 v Benešovì u Prahy. Tohoto celostátního závodu se zúèastnil pìtièlenný tým
skautù a skautek ze Štìpánova a Liboše (Veverka, Vlèek, Štìpánka, Ptáèe, Šíp).
Podstatou závodu je noèní orientaèní bìh mìstem ztíený zašifrováním orientaèních bodù.
Závodníci musí vyluštit 10 rùzných šifer s názvy ulic v Benešovì a najít je podle plánu mìsta. Jak je patrné
z názvu závodu, na kadé zašifrované adrese najdou závodníci strašidlo, které jim dá za správnì vyluštìnou
šifru lísteèek s body.Ato vše v èasovém limitu max. 1,5 hodiny.
Ze 16 závodních týmù ve vìkové
kategorii skautky a skauti (11 – 15 let) se naše
drustvo umístilo na krásném 3. místì a ze
závodu si kromì diplomù dovezli i
spoleèenskou hru Dobble. Byl to tvrdý boj,
prosadit se v konkurenci místních závodníkù
z Benešova, Vlašimi, Èerèan a okolí, kteøí
okresní mìsto Benešov znají jako své boty.
Byli jsme jediný(!) závodní tým z Moravy, ale zøetelnì jsme všem pøedvedli, e i
skauti na Moravì ovládají šifry a orientaci
v neznámém terénu. Zároveò jsme pøivezli do
Benešova i jediné Moravské strašidlo jeibabu s kocourem, kterou pøedstavovala
jedna z našich vedoucích - Kristina Záchová.
Pøíští rok pojedeme závodit zase a
budeme se snait sebrat místním skautùm vítìzství!
Za 23. odd. Lvíèata Štìpánov Kristina Záchová

Vítání obèánkù do svazku obce, 7. 12. 2013
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