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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA 

__________________________________________________ 
 

Číslo 60                        prosinec 2018 

 

 

Vážení spoluobčané, 

nadcházející doba vánoční a konec tohoto roku je obdobím nejen svátečním, ale také 

dobou nutící člověka k zamyšlení a bilancování. Spoustu věcí se ku prospěchu našich obyvatel 

podařilo zrealizovat, ale jsou i takové, které váznou a nenaplňují naše představy a požadavky.  

Cílem mého vánočního úvodníku je spíše malé zamyšlení nad tím, a chci vás požádat o 

totéž, kam se posouvá myšlení nové generace, kde se vytrácejí sousedské a mezilidské vztahy, 

kde je dřívější semknutost občanů naší nevelké obce. Je prastarou pravdou, že budoucí chování 

našich potomků začíná výchovou v rodině a jakým jim jdeme příkladem.  

Přeji si, aby právě nadcházející dny se staly díky svojí mnohdy neopakovatelné atmosféře 

inspirací ke šťastnému, radostnému a spokojenému prožití těchto svátků a k nadějnému 

vykročení do roku příštího.  

Přeji všem občanům pevné zdraví, pohodu a věnujme vánoční svátky dětem, rodině a 

přátelům. 

               Jan David, starosta obce Liboš 
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U S N E S E N Í z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš 

konaného dne 1. 11. 2018 
 

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Liboš, kde 

za stranu Starostové a nezávislí byli zvoleni Jan David, Martina Loutocká, Danuše Běhalová, Pavel 

Gál, Doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková Ph.D., Lukáš Petřík, Josef Kryl, Pavel Bajer a Martin 

Kořenek. Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva. 

 Zastupitelstvo obce Liboš schválilo pro výkon funkce místostarosty zvolení jednoho místostarosty a to 

neuvolněného. Zastupitelstvo obce Liboš v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Zastupitelstvo obce 

Liboš schvaluje způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím – volba 

veřejná přímá.  

 Zastupitelstvo obce Liboš volí starostou pana   Jana   D a v i d a. 

 Zastupitelstvo obce Liboš volí místostarostkou paní  Martinu   L o u t o c k o u. 

 Zastupitelstvo obce Liboš zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Zastupitelstvo obce Liboš volí předsedou finančního výboru Lukáše Petříka a předsedou kontrolního 

výboru Josefa Kryla. 

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje jako oddávajícího starostu pana Jana Davida a  zástupcem 

oddávajícího místostarostku paní Martinu Loutockou.  

 Zastupitelstvo obce Liboš v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměna 

za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce nebude poskytována.  

 Zastupitelstvo obce Liboš v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 

za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 4.000,- Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.  

  Zastupitelstvo obce Liboš v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému 

členu zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru nebo předsedy 

finančního výboru, bude odměna poskytována ve výši 1.000,- Kč měsíčně ode dne zvolení do funkce.  

  Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje pro nakládání s finančními prostředky obce podpisové vzory pro 

starostu, místostarostku a účetní.  

 Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k provádění všech rozpočtových změn a opatření a ukládá mu 

informovat zastupitelstvo o provedených rozpočtových změnách vždy na nejbližším zasedání.  

 Zastupitelstvo obce Liboš na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích v platném znění deleguje jako zástupce Obce Liboš na všechny valné hromady VHS Sitka s.r.o. 

starostu pana Jana Davida. Jako náhradníka deleguje paní Martinu Loutockou.  

 Zastupitelstvo obce Liboš určuje starostu obce Jana Davida osobou pověřenou k jednání ve věci 

pořízení územního plánu pro Obec Liboš.  

 Zastupitelstvo obce Liboš ukládá členům zastupitelstva předložit do 10. 11. 2018 připomínky a návrhy 

k rozpočtu pro rok 2019.  

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí termín konání příštího zasedání zastupitelstva 29. 11. 2018.  

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí hospodaření obce Liboš za I.-IX./2018. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pracovní doba na obecním úřadě ve vánočním čase 

17. prosince 2018    6.30 – 10.30 hod 11.30 – 17.00 hod 

18. prosince 2018    pracovní porada matrikářů 

19. prosince 2018    6.30 – 10.30 hod 11.30 – 17.00 hod 

20. prosince 2018 -  1. ledna 2019 dovolená 

2. ledna 2019    6.30 – 10.30 hod 11.30 – 17.00 hod 

Upozorňujeme občany, že na obecním úřadě jsou k odebrání kalendáře Mikroregionu Šternbersko pro rok 

2019. 
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U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného 

dne 29. 11. 2018 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o kontrole usnesení za 

uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva. 

 Zastupitelstvo obce Liboš volí členkami finančního výboru paní Olgu Petříkovou a Ing. Kateřinu Bartoň 

Tománkovou, členkami kontrolního výboru paní Ludmilu Weinlichovou a Alenu Wágnerovou.  

 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 9 b) z 21. zasedání zastupitelstva ze dne 22. 2. 2018 

z důvodu odstoupení od záměru koupě pozemku ze strany kupující, kdy zastupitelstvo obce původně 

schválilo prodej stavebního pozemku dle veřejné soutěže a to parc. č. 412/5 – orná půda o výměře 

666 m2 v k.ú. Liboš paní J.  V. za nabídkovou cenu 571.200,- Kč.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje dle výběrového řízení prodej stavebního pozemku dle veřejné soutěže 

a to parc. č. 412/5 – orná půda o výměře 666 m2 v k.ú. Liboš panu D. Š. za cenu 635.000,- Kč.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 21 ke smlouvě s firmou Marius Pedersen, týkající se 

navýšení ceny poplatků za likvidaci odpadů.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) předložený rozpočet na rok 2019 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 2019.  

d) poskytnutí příspěvku Mateřské škole Liboš, příspěvkové organizaci, ve výši 467 tis. Kč na provoz. 

 Zastupitelstvo obce stanovuje: 

a) že při realizaci jmenovitých investičních akcí lze použít investiční prostředky na související 

neinvestiční výdaje dle rozpočtu akce.  

b) 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. 

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 2019. 

c) starostovi zabezpečit provádění potřebných rozpočtových opatření a změn v rámci hospodaření 

obce ke konci roku 2018 a v souladu s roční účetní závěrkou v období od 29. 11. 2018 do 31. 12. 2018 

v plném rozsahu. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 13/2018. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o provedení práce pana J. K. a pana P. G. s účinností od 1. 12. 

2018.  

 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebude měnit obecně závaznou vyhlášku pro odvoz komunálního 

odpadu a schvaluje pro rok 2019 poplatek ve stejné výši 420,- Kč za osobu.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu nemovitosti čp. 137 

s pozemky v k.ú. Liboš, která byla uzavřena dne 6. 4. 2018 s panem M. R., dle přílohy. Z důvodu 

nemožnosti užívat ubytovnu od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 snižuje nájemné za toto období o jednu 

pětinu a promíjí poplatek z prodlení z pozdní úhrady nájmu nemovitosti čp. 137 ve výši 450,- Kč.  
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Dění v obci v poslední dekádě roku 

S pracovníky obce, které zaměstnáváme na dohodu, byl prováděn úklid veřejných prostranství, 

shrabování listí, drcení a úklid klestu po podzimním ořezu stromů v centru obce a na hřišti, který byl 

proveden za pomoci vysokozdvižné plošiny. Byl pořízen posypový materiál na zimní údržbu komunikací a 

chodníků a rozvezeny nádoby na tento materiál na obvyklá místa v obci. Rovněž bylo provedeno očištění 

a uskladnění techniky používané v době vegetace a zároveň byla zprovozněna technika zimní údržby. 

Stavba komunikace Krohéčí byla úspěšně zkolaudována a nyní se pracuje na závěrečném 

vyhodnocení a poskytnutí všech požadovaných dokumentů v souvislosti s dotací pro ministerstvo pro 

místní rozvoj. Na tuto komunikaci je záruka 5 roků, která je zajištěna smlouvou s dodavatelskou 

organizací. 

      

     Místní komunikace v Krohéčí před rekonstrukcí                       Místní komunikace v Krohéčí po kolaudaci 

Okamžitě po nabytí právní moci vydaného stavebního povolení bylo započato se stavbou 

víceúčelového hřiště, jehož realizace právě probíhá, ale bohužel počasí nám zatím nedovoluje pokračovat. 

           

Zahájení výstavby nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Liboši 

S nadcházejícím zimním časem byla provedena oprava nefunkčních svítidel veřejného osvětlení a 

současně byla zprovozněna vánoční výzdoba.  

Pro naši jednotku hasičů bylo pořízeno 5 kusů vícevrstvých zásahových obleků za podpory získané 

z  dotace z kraje. Nyní probíhá závěrečné vyúčtování a kompletace nutných dokumentů k vypořádání této 

dotace s jejím poskytovatelem. 

Jak jste zajisté zaregistrovali, tak jsme rovněž v letošním roce získali dotaci v rámci projektu na 

předcházení vzniku biologického odpadu na pořízení 100 kusů kompostérů, které byly po dodávce 

rozvezeny zájemcům z řad našich obyvatel. Součástí tohoto projektu bylo pořízení kvalitního drtiče dřevní 
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hmoty, tento je v rámci zkušebního provozu 

úspěšně využíván. Do Krnova byl pořízen 

sběrný kontejner na použité oblečení, obuv a 

hračky. Zde byla se svozovou firmou uzavřena 

smlouva o pravidelném vyprazdňování. 

V současné době také zde probíhá závěrečná 

administrace a kompletování potřebné 

dokumentace k obhájení této dotace. Drtič bude 

využíván nejen pro potřeby obce, ale i po 

předchozí dohodě pro občany k likvidaci dřevní 

hmoty po ořezu a kácení stromů zdarma. 

Je připravovaná projektová dokumentace na novou komunikaci na malém Jílkově a jeví se 

možnost zažádat o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj, za předpokladu včasného vyřízení stavebního 

povolení. 

Z ostatních připravovaných akcí příštího roku bude opět vhodné požádat i o krajské prostředky, ať 

již na 25. ročník festivalu malých hudebních souborů, tak i na dovybavení jednotky našich hasičů. 

Z kulturně společenských akcí se uskutečnilo pravidelné každoroční setkání s našimi seniory 

s kulturním programem a rovněž se zde svým vystoupením prezentovaly děti naší mateřské školy. 

V sobotu 1. prosince se 

uskutečnilo taktéž každoroční vítání 

našich nových občánků do svazku 

obce. V letošním roce jich je sedm.  

V sobotu 8. prosince připravila 

kulturní komise a sdružení žen 

rozsvícení vánočního stromu, které 

zpestřily svým programem děti 

z mateřské školy. Samozřejmostí byl i 

vánoční punč pro malé i velké. V obecní 

knihovně byla uspořádána tradiční 

vánoční výstavka a dílničky pro děti. 

Na Štědrý den je připraveno již 

tradiční vyhrávání koled jak v Liboši tak 

i v Krnově.  

Všem, kteří se podílejí nejen na pořádání kulturních akcí, ale i jakýmkoliv podílem přispějí ke 

spolupráci při rozvoji naší obce, patří moje poděkování.       

Jan David, starosta obce Liboš 

       
Dílničky pro děti při ván. výstavce v obecní knihovně           Pořadatelky při rozsvícení vánočního stromu v Liboši 
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Zpráva velitele SDH Liboš - Krnov za rok 2018 
Vážené sestry, bratři a vážení hosté, na začátku bych chtěl připomenout, že naše jednotka je stále 

zařazena v územním požárním poplachovém plánu IZS s působností i mimo naši obec. Tímto jsou na naši 
jednotku kladeny větší nároky, kdy toto obnáší potřebnou odbornou způsobilost, celoroční výcviky a hlavně 
akceschopnost naší techniky. 

V současné době se potýkáme s nedostatkem a někdy i s nechutí či časovou indispozicí některých 
členů naší jednotky, a proto zde vzniká problém s odbornou a teoretickou přípravou členů. Jelikož 
disponujeme dýchací technikou, je potřeba, aby všichni členové zásahové jednotky, kteří jsou nositeli 
dýchací techniky, se pravidelně během celého roku zúčastňovali výcviku. Bohužel, zde máme také 
nedostatky, které bychom měli do budoucna vyřešit. 

Tak jak v loňském roce, tak i v letošním, stále trvá spolupráce s jednotkou SDH Štěpánov, kdy 
někteří členové této jednotky doplňují početní stav naší zásahové jednotky tak, abychom byli schopni 
udržet akceschopnost. Spolupráce s JSDH Štěpánov je vynikající a to i v rámci společných výcviků. Byl 
bych velice rád, kdyby tomu tak bylo i nadále. Prioritou je navýšit početní stav výjezdové jednotky a u 
všech členů doplnit odborná vzdělání a kurzy. 

Naše jednotka v letošním roce měla několik zásahů, ke kterým byla Krajským operačním 
střediskem Olomouc vyslána. Mezi ty větší patří tyto: 

- dne 17. 3. 2018 požár komína v obci Krnov 
- dne 24. 7. 2018 likvidace obtížného hmyzu v obci Krnov 
- dne 31. 7. 2018 likvidace obtížného hmyzu v obci Liboš 
- dne 1. 8. 2018 likvidace obtížného hmyzu v obci Liboš 
- dne 10. 8. 2018 likvidace obtížného hmyzu v obci Liboš 
- dne 18. 8. 2018 opět likvidace obtížného hmyzu v obci Liboš 
- dne 19. 8. 2018 byla jednotka vyslána k požáru lesa mezi obcemi Chabičovem a Mutkovem 
- dne 31. 8. 2018 došlo k požáru střechy fary v obci Hnojice 
- dne 18. 10. 2018 jsme byli vysláni k požáru střechy nízké budovy v obci Pňovice.  
Dále bylo provedeno několik vyčištění a vyčerpání studní. Taktéž jsme se zúčastnili několika 

kulturních akcí, jako např. pokládání věnců u pomníků v Liboši a pálení čarodějnic v Liboši. A také jsme 
byli nápomocni ve Štěpánově na hudebním festivalu, kde jsme byli požádání o napuštění vody na pódium. 
Dále naše jednotka reprezentovala sbor i obec na různých akcích, a to: 

- dne 22. 6. 2018 ve Štěpánově při 25 let Obecní policie Štěpánov, kde jsme předváděli naši 
techniku 
- dalšího dne 23. 6. 2018 jsme se prezentovali na dni IZS v Hlásnici 
- dne 22. 9. 2018 se naše jednotka zúčastnila průvodu složek IZS v Olomouci na Horním náměstí 
ke stému výročí vzniku republiky. 
V letošním roce byla jednotka dovybavena pěti novými zásahovými obleky, které pořídila obec 

Liboš za přispění Olomouckého kraje formou dotací. Tady bych chtěl podotknout, že se jedná o nemalé 
částky, ale obleky jsou již kvalitní a bezpečné pro naše členy. Co se týče ostatních věcných a ochranných 
prostředků, jsou v uspokojivém stavu, i když je třeba do budoucna, tyto prostředky obnovovat či doplňovat, 
a opět se snažit o další finanční prostředky ve formě dotací z Olomouckého kraje.  

 
V letošním roce jsme se 

zúčastnili dvou soutěží na domácí 
půdě. Jednu jsme uspořádali 
společně s Obcí Liboš, a to soutěž 
O putovní pohár starosty obce a 
Memoriál P. Weinlicha, kde jsme 
se umístili na 2. místě. Velký dík 
patří sponzorům soutěže a tak se 
nám daří už pár let po sobě 
obdarovat všechna soutěžní 
družstva. Druhé soutěže nazvané 
„Štěpánovská štafeta“ jsme se 
zúčastnili ve Štěpánově, kde 
soutěžili pouze jednotlivci. 

 
V měsíci říjnu byl uspořádán sběr železného šrotu, kdy získané finanční prostředky poputují do 

pokladny SDH Liboš-Krnov. 
        Jiří Janečka, velitel JSDH Liboš 
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Rozpočet obce Liboš na rok 2019 
 

 

 
 



 

8 

Poplatky v roce 2019 

Výběr poplatků bude zahájen na pokladně OÚ od pondělí 4. 2. 2019. 

 Poplatek ze psů, stočné z těch domácností, které nejsou napojeny na tlakovou kanalizaci, a  nájem 

ze zahrádek jsou splatné do 31. března 2019.  

 Roční poplatek ze psů činí 120,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa. 

Důchodci hradí za každého psa 60,- Kč za rok.  

 Poplatek za komunální odpad od občanů je splatný do 31. května 2019. 

 Poplatek za odvoz odpadků se pro rok 2019 nezměnil a činí 420,- Kč na osobu za rok.  

 Poplatky jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami schválenými obecním zastupitelstvem. 

Ohlašovací povinnost: Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci 

skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Formuláře pro rok 2019 jsou 

k dispozici na www.libos.cz. Ohlášení se týká nových poplatníků, majitelů bytů a rodinných domů, ve 

kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Obecním úřadům již nejsou hlášeny změny osobního 

stavu, které mohou souviset se změnou příjmení, a proto by měl poplatník změnu příjmení nahlásit správci 

poplatku. 

Forma úhrady: Poplatník může poplatek uhradit hotově na pokladně nebo převodem z účtu na účet Obce 

Liboš číslo 1801705339/0800, variabilní symbol číslo domu případně rodné číslo poplatníka bez 

lomítka. Avšak souběžně je nutno správci poplatku odevzdat případně zaslat  poštou nebo mailem 

vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář „Oznámení o hromadné platbě“.  

Osvobození od poplatku: Osvobozeni od poplatku jsou dle vyhlášky poplatníci, kteří v příslušném 

kalendářním roce nedosáhnou 2 let a mladší. Jedná se o děti narozené v roce 2018 a 2019. Dále jsou 

osvobozeni poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší věku 80 let a více. Tito nemusí 

osvobození oznamovat ani dokládat. Poplatníci, kteří v příslušném roce pobývají v zahraničí nepřetržitě 

déle než 9 měsíců, a dále ti, kteří pobývají mimo území obce déle než 6 měsíců, doloží, že uhradili náklady 

na provoz systému nakládání s komunálním odpadem jiné obci. 
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