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______________________________________________
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leden 2018

Vážení spoluobčané,
počátkem nadcházejícího roku mi dovolte malé ohlédnutí za tím proběhnuvším a také
nastínění toho co nás v tom letošním čeká.
Z investičních akcí v loňském roce to bylo hlavně dokončení v minulosti navržené obnovy
místních komunikací pod názvem propojení centra Liboše s centrem sousední obce Štěpánov jako
jedné z důležitých cest nejen dětí do přilehlé základní školy, ale i ostatních občanů k cestě do
obchodů, k lékaři, za prací a i k dalšímu přesunu vlakem, či autobusem. Celá tato stavba byla
v minulých letech prováděna po etapách, tak jak to obecní rozpočet a případné dotační možnosti
dovolili. Završením loňské stavby pod názvem „Obytná zóna za kostelem - II. etapa“, na kterou nám
finančně přispěl Olomoucký kraj, byla dokončena několikaletá vize tohoto komunikačního spoje.
V Krnově byla překryta novou střešní krytinou kaplička. Byla opravena výdřeva věže,
opraveno oplechování a byl proveden její nový nátěr. Po předchozím vyčištění studny na návsi našimi
hasiči bylo svépomocí občany Krnova a pracovníky obce obnoveno čerpací zařízení a celý prostor
upraven a obložen.
V péči o vzhled obce, úklid veřejných prostranství, sečení travnatých ploch, úpravu dřevin a
keřů a drobné opravy a údržbu zařízení a věcí v majetku obce máme jednoho pracovníka na
dotovaném místě z úřadu práce a jednoho důchodce na dohodu o provedení práce. Oproti minulým
letům se potvrdilo, že lidé, které tato práce baví a chtějí pracovat, dokáží udělat efektivně spousty
činností a prací. Znáte je všichni a setkávali jste se s nimi v průběhu roku. Za jejich práci a nasazení
patří Pepovi a Martinovi moje poděkování.
Samozřejmostí je každoroční příprava nových projektů na další období. Z loňského roku
máme zpracován projekt a podánu žádost z operačního programu životního prostředí na pořízení
kompostérů a drtiče dřevní hmoty. Do budoucna bude nutné výrazně snížit váhové množství
bioodpadu, kterého máme v současnosti více než komunálního odpadu. Po skončení udržitelnosti
projektu kompostárny ve Štěpánově, což je pět roků, kdy zde musí být biomasa odebírána zdarma,
následně bude toto uložení zpoplatněno. Kdo tedy jen trochu bude moci, tak by bylo vhodné najít na
svém pozemku vhodný prostor k umístění kompostéru, jinak lze počítat s výrazným nárůstem
poplatku za odpad.
Dalším projektem je již pro tento rok plánována výstavba komunikace v Krohéčí a je
dopracovávána žádost o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj.
Staronovým projektem je výstavba sportoviště pro 15 druhů sportu s umělým povrchem za
pomoci nově vyhlášeného dotačního titulu kraje.
Rovněž je takříkajíc v chodu příprava projektové dokumentace komunikace Malý Jílkov, která
naváže na prostranství u mlýna a končí u hřiště. Zde bude nutná v předstihu provedena oprava
ujíždějícího břehu náhonu u kulturního domu.
Dalším neméně důležitým dokumentem je zpracovávaný strategický rozvojový plán obce.
Tento nám tvoří mikroregion podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj. Součástí podkladů byla i
nedávná anketa, s jejímiž výsledky budete včas seznámeni.
Od loňského roku probíhají práce na tvorbě nového územního plánu obce.
V Krnově je plánována oprava místní komunikace.
Toto je jen v kostce několik stěžejních úkolů a podnětů k naší další práci pro naše občany, pro
nás všechny. Ale již dost polemiky, všem v tomto nadcházejícím roce přeji více lásky a tolerance,
hodně štěstí a nejen pracovních úspěchů, mnoho dobrých nápadů a podnětů pro rozvoj naší obce a
hlavně zdraví.
Jan David, starosta obce Liboš
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Olomoucký kraj nám v roce 2017
finančně přispěl na …

dokončení komunikace pod názvem "Obytná zóna za kostelem - II. etapa" z programu rozvoje
venkova (foto před realizací a po ní),

XXIII. ročník festivalu malých hudebních souborů

a na opravu havárie motoru požárního vozidla
z programu na podporu jednotek SDH obcí
(na foto vytečený olej z motoru a zasypaný
sorbentem)
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U S N E S E N Í z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného dne 23. 11. 2017















Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o kontrole
usnesení za uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva 27. 9. 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání výběrového řízení na pronájem KD.
Zastupitelstvo obce schvaluje
o prodej stavebního pozemku dle veřejné soutěže a to parc. č. 412/6 – orná půda o
výměře 964 m2 v k.ú. Liboš panu Mgr. Janu Hanusovi, bytem Hnojice 153 za
nabídkovou cenu 1.001.116,- Kč.
o prodej stavebního pozemku dle veřejné soutěže a to parc. č. 412/4 – orná půda o
výměře 664 m2 v k.ú. Liboš paní Silvii Polánkové, bytem Liboš 192 za nabídkovou
cenu 580.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá provést zápis rozdělení parcely č. 412 dle geometrického plánu č.
242-67/2017 ze dne 23. 8. 2017 na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
o dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje;
o hospodaření obce Liboš za I-X/2017;
o rozpočtové opatření číslo 10, 11, 12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) předložený rozpočet na rok 2018 v rámci jednotlivých paragrafů odvětvového třídění
b) závazný ukazatel rozpočtu v rozsahu rozpočtovaných prostředků na mzdy, dohody, OOV,
SP, ZP a na odměny zastupitelstva včetně SP a ZP.
c) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a věcných darů
dle návrhu rozpočtu na rok 2018
d) poskytnutí příspěvku Mateřské škole Liboš, příspěvková organizace ve výši 447 tis. Kč na
provoz.
Zastupitelstvo obce stanovuje:
a) že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený
objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů odvětvového třídění
schváleného rozpočtu roku 2018 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách
výdajů povoluje). Celkový objem mzdových položek u jednotlivých paragrafů rovněž nesmí
být překročen s výjimkou při zapojení účelové dotace na mzdy. Záměna mezi jednotlivými
mzdovými položkami je povolena.
b) že při realizaci jmenovitých investičních akcí lze použít investiční prostředky na související
neinvestiční výdaje dle rozpočtu akce.
c) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty obce k provádění všech rozpočtových opatření, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky.
Zastupitelstvo obce zmocňuje:
a) starostu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn, k provádění rozpočtových změn
týkajících se zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a dále k
provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkové organizaci a k
provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním.
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b) starostu k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých odvětví.
c) starostu k provádění všech rozpočtových změn, i těch týkajících se plnění pojistných
událostí (škody na majetku obce Liboš) včetně provádění rozpočtových změn, týkajících
se příjmů, přijetí a použití finančních darů, příspěvků a dotací, a také všech rozpočtových
změn týkajících se financování.
Zastupitelstvo obce ukládá:
a) starostovi obce informovat pravidelně zastupitelstvo o provedených rozpočtových
změnách a opatřeních a provést jejich stručné odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání
podat i ústně).
b) starostovi obce informovat zastupitelstvo čtvrtletně o vývoji rozpočtu obce v roce 2018.
c) starostovi zabezpečit provádění potřebných rozpočtových opatření a změn v rámci
hospodaření obce ke konci roku 2017 a v souladu s roční účetní závěrkou v období od 23.
11. 2017 do 31. 12. 2017 v plném rozsahu.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádosti o dotace
a) podání žádosti na Olomoucký kraj o dotaci z programu podpora kultury na akci „Festival
malých dechových souborů“.
b) podání žádosti na Olomoucký kraj o dotaci na dovybavení JSDH Liboš.
c) podání žádosti o dotaci z MMR na vybudování komunikace „Liboš – místní komunikace
Krohéčí“.
d) podání žádosti na Olomoucký kraj z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje na výstavbu "Víceúčelového hřiště v
Liboši“.
e) podání žádosti na Olomoucký kraj o dotaci z POV na výměnu střešní krytiny na budově
obecního úřadu a mateřské školy v Liboši.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2017 o místním poplatku za odvoz odpadků.

UPOZORNĚNÍ - POPLATKY
Vážení občané,
upozorňujeme, že místní poplatek za odvoz odpadků, poplatek ze psů, stočné a nájem
z pozemků bude možno uhradit v kanceláři obecního úřadu od 12. února 2018. Můžete tak učinit
vždy v úřední dny pondělí a středa od 6.30 hod do 17.00 hod s polední přestávkou od 10.30 hod do
11.30 hod.
Někteří občané ještě neprovedli úhradu poplatků splatných v roce 2017. Zkontrolujte si proto,
zda máte svou poplatkovou povinnost vůči obci splněnu.
Poplatek za odvoz odpadků zůstává ve stejné výši 420,- Kč za osobu. Od poplatku jsou
osvobozeni poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce dosáhnou 80 let věku a výše. Dále jsou
osvobozeny děti, které v příslušném kalendářním roce nedosáhnou 2 let věku a mladší.
O ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky musí poplatníci požádat individuálně. Tiskopisy
budou k dispozici v kanceláři obecního úřadu a na internetových stránkách obce.
Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců. Majitel po vyplnění přihlašovacího lístku
dostává pro psa evidenční známku.
Poplatek za stočné obci hradí jen ti, kteří doposud nejsou napojení na tlakovou kanalizaci.
Stejskalová Eva, účetní a referentka OÚ
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Rozpočet na rok 2018
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Oprava kapličky v Krnově

Opravená studna a
okolí v Krnově

Vánoční výstava
v obecní knihovně

Rozsvícení vánočního stromu (na foto
pořadatelky ve stánku s
občerstvením)
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Vítání občánků v Liboši

Štědrodenní vyhrávání koled
v Liboši a v Krnově
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