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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává letošní druhé číslo
zpravodaje, ve kterém stále ještě nenajdete
informace o kulturních akcích v obci. Věříme,
že i přesto zde naleznete přínosné informace.
Pěkné jarní dny plné sluníčka.
Obecní úřad Liberk

Počet obyvatel k 1.3.2021 - 694 obyvatel
z toho 365 mužů a 329 žen
Průměrný věk občana v obci:
muži – 39,45 let
ženy - 41,64 let
Rodinný stav občana
svobodný/svobodná
ženatý/vdaná
rozvedený/á
vdovec/vdova
neuvedeno
1

226
201
45
35
187
Hlášky z Liberka
číslo 2, ročník 2021

ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 28.1.2021 se konalo v Liberku 20. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Zastupitelstvo obce schválilo následující:

✓ Zřízení věcných břemen na pozemky v k.ú. Hláska – p.p.č.
3035, 3094, 3058,3046, 3044, 3145, 3180, 3004, 3050 a 3048
a v k.ú. p.č. 3424. Důvodem je uložení vodovodního potrubí
„Posilující zdroj vody Hláska“ od Rampuše do vodojemu
v Hlásce.
✓ Koupě pozemku p.č. 3109/3 odděleného od pozemku p.č.
3109 v k.ú. Hláska. Tento pozemek je využíván jako komunikace k obecním lesům a jako turistická cesta z Rampuše do
Hlásky. Cesta bude stanovena dohodou mezi vlastníkem
pozemku a obcí Liberk.
✓ Žádost o koupi pozemku p.č. 3048, zahrada, v k.ú. Liberk.
Pozemek je občas využíván k chůzi místními občany.
✓ Strategický plán rozvoje obce Liberk na období 2021-2026.
✓ Podání žádosti o dotaci na KÚ Královéhradeckého kraje na
nákup dopravního automobilu do programu „Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém
kraji – 21RRD11. Požadovaná dotace činí Kč 300 000,--.
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✓ Podání žádosti o „Peněžitý dar z rozpočtu obce Mikroregionu
Rychnovsko. Žádost je na výrobu a montáž turistického informačního stojanu do Rampuše v hodnotě KČ 13 360 na
pozemku p.č. 3225.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy
✓ Žádost a veřejnosprávní smlouvu s Domácím hospicem
Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou o dotaci na domácí hospicovou péči pro nevyléčitelné pacienty ve výši Kč 5.000.

Dne 17.3.2021 se konalo v Liberku 21. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Zastupitelstvo obce schválilo následující:
✓ Prodej pozemku p.č. 3279 v k.ú. Liberk. Pozemek bude prodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
✓ Prodej pozemku p.č. 3546/4 v k.ú. Bělá u Liberka. Pozemek
bude prodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
✓ Prodej pozemku p.č. 97 v k.ú. Liberk. Pozemek bude prodán
za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
✓ Prodej pozemku p.č. 3401/2 v k.ú. Bělá u Liberka. Pozemek
je oddělen GP z pozemku p.č. 3401. Pozemek p.č. 3401/2
bude prodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
✓ Nákup pozemku p.č. 3109/3 v k.ú. Hláska. Pozemek je oddělen GP z pozemku p.č. 3109. Pozemek bude obec kupovat za
dohodnutou cenu 31,- za jeden m2.
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✓ Prodej pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Hláska. Pozemek je oddělen GP z pozemku p.č. 3262 a bude prodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
✓ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
Liberk -Rampuše, pč. 3066/3/3-kNN s firmou ČEZ na
pozemky p.č. 3054 a 3225 v k.ú. Rampuše. Na pozemcích je
uloženo podzemní vedení NN. Toto VB bude zřízeno za cenu
14 850 Kč bez DPH.
✓ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na uložení
vedení kabelu NN pro CETIN. Délka vedení NN je 21 m, částka
za 1 m délky = 150 Kč. Věcné břemeno bude na pozemku p.č.
3518 v k.ú. Liberk.
✓ Smlouva o právu k provedení stavby s firmou CETIN a.s. na
pokládku vrapované chráničky pro uložení kabelu NN.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy
✓ Žádost a veřejnosprávní smlouva s Římskokatolickou farností
– děkanství Rychnov nad Kněžnou o dotaci ve výši Kč 25.000
na opravu zvonice v Liberku.
✓ Žádost a veřejnosprávní smlouvu s Farní charitou Rychnov
nad Kněžnou o dotaci na financování sociálních služeb, které
využívají naši občané ve výši Kč 8.000.
✓ Žádost a veřejnosprávní smlouvu s organizací Zdravotní
klaun o.p.s. o dotaci ve výši Kč 1.000 na provoz společnosti .
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✓ Darovací smlouva a přijetí finančního daru od Mikroregionu
Rychnovsko ve výši Kč 11 112 na pořízení Turistického informačního stojanu do Rampuše. Celkové náklady na výrobu a
montáž stojanu budou Kč 13 360.
✓ Souhlas s převedením finančních prostředků ze zlepšeného
hospodářského výsledku Mateřské školy v Liberku do reservního fondu MŠ Liberk.

✓ Souhlas s uzavřením MŠ Liberk v období letních prázdnin
od 19.7.2021 do 31.8.2021 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ.
✓ Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu. Změna proti původní vyhlášce je pouze
v úpravě článku čl. 8 – Osvobození.

OÚ Liberk

5

Hlášky z Liberka
číslo 2, ročník 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA
2021
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na
27.3.2021. Do 11.5. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou a hlavní hygieničkou České repuliky distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce
6
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prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800
kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienickýc požadavků.
Koho se sčítání týká:
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území
ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věku, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizindů s krátkodobým pobytem 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách
České pošty a všech krajských správách Českého statistického
úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou
maximálně zabezpečené informační systémy.
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Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů
bydlení, rozvoje infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb. Infomace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého
z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz

Český statistický úřad
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Očkovací centrum v Rychnově
nad Kněžnou - otevřeno od
22.3.2021
Očkovací centrum v Rychnově nad Kněžnou
- otevřeno od 22.3.2021
Očkovací centrum v Rychnově nad Kněžnou je v provozu
od 22. března 2021. Umístěno je v budově společenského
centra v Panské ulici, č.p. 1492.
První týden fungování byl zkušební. Prosíme všechny, kdo
byli objednáni k očkování do budovy Oblastní nemocnice
Rychnov nad Kněžnu, aby se v týdnu od 22.03.2021 dostavili přímo do nového očkovacího centra. O změně očkovacího místa nebudou s největší pravděpodobností
individuálně vyrozumívat.
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Co s sebou •
K očkování si s sebou vezměte průkaz totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny.
Postup přihlášení
• Nejdříve je třeba zaregistrovat se do databáze zájemců
o očkování.
• Očkovací centrum v návaznosti na dodávky vakcín vypíše v Centrálním rezervačním systému příslušný počet
termínů a následně tento počet termínu zadá také do databáze zájemců o očkování. Systém na základě této informace pošle danému počtu osob s rezervací (v současné
době v pořadí od nejstarších) zvací SMS s PIN2.
• Po přijetí zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu pokračujte do Centrálního rezervačního
systému.
Prosíme Vás o trpělivost, dodržujte pokyny personálu očkovacího centra.
Potřebujeme Vaši pomoc. Společně to zvládneme

Město Rychnov nad Kněžnou
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POLICIE ČR VARUJE PŘED PODVODNÍKY
V ONLINE PROSTŘEDÍ
Policisté se v Královehradeckém kraji v poslední době stále častěji
setkávají s případy podvodného jednání, které probíhá zejména v
online prostředí, tedy internetu. Tyto případy mají podobný scénář.
Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí snaží navázat kontakt s konkrétní občanem a vylákat od něj pod smyšlenými příběhy
finanční prostředky. A jak takové podvodné jednání probíhá?

VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM KARTÁM A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ
Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo v
aplikacích jako WhatsApp, či Messenger, případně může přijít takový požadavek i formou e-mailu. Podvodník se často vydává za zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupové údaje k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný poskytne, následně si převede jeho peníze na jiný účet.
Policie v tomto případě radí a doporučuje:
• NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE
soukromé informace.
• NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, často k nerozeznání od
stránek Vaší banky.
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• NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový),
který Vám přišel nečekaně.
• VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví
tak, jak jste zvyklí.
• V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší
banky a ověřte si jejich požadavek.
• BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat
citlivé informace formou emailových či SMS zpráv.

PODVOD TYPU „AMERICKÝ VOJÁK“
V tomto případě podvodníci těží ze získánídůvěry zejména osoby
opačného pohlaví pod záminkou společné budoucnosti. Snaží se
zkontaktovat osobu (oběť) přes různé komunikační portály, ať už seznamky, či sociální sítě, mnohdy za využití Google překladače.
Ústředním motivem tohoto podvodu,a tedy vymyšleného příběhu,bývá slib společného života, přesun majetku a návnadou pak
zlato, peníze či jiné cennosti. Když získá důvěru, požádá o pomoc dostat tyto komodity z nějakého nebezpečného místa typu Afghánistán, Sýrie a dalších států s nestabilním režimem, kde jsou přítomny mezinárodní síly,apod. Podvodník se zpravidla vydává za
amerického vojáka, námořníka, právníka, lékaře či úředníka, ale i
umělce, kteří jsou zde na misi, mají ušetřené peníze, nebo mají možnost získat třeba dědictví a potřebují nalézt někoho, kdo jim pomůže
s vyvedením zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi, případně jim tím pomůže se záchranou života. Následuje příslib společné budoucnosti se zajištěným člověkem, popřípadě příslib na
12
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podílu z majetku. Dalším varovným momentem jsou opakující se žádosti o zaslání finančních prostředků.

Policie v tomto případě radí a doporučuje:
• BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému
příteli, neposílejte žádné finanční prostředky.
• VŽDY v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka,
který se na situaci bude dívat nezatížený předešlou romantickou či
naléhavou komunikac.

Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje
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POPLATKY ZA ODPADY 2021
Dovolujeme si upozornit na splatnost poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021.

!!! Výše tohoto poplatku pro rok
2021 je Kč 600,- za osobu.
Úleva od poplatku ve výši 50 % se poskytuje podle
schválené Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 pro rok
2021:
a) poplatníkovi do měsíce, ve kterém dovrší nejvýše věku
3 let, a to včetně tohoto měsíce;
b) poplatníkovi od měsíce, ve kterém dovrší 65 a více let
věku, a to včetně tohoto měsíce.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2021
nebo ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. března 2021 nebo do
30. září 2021.
V případě bezhotovostní platby uvádějte přidělený variabilní symbol
nebo do poznámky uveďte jména osob a bydliště.
Místní poplatek ze psů zůstává ve stejné výši Kč 110,- za psa.
Splatnost tohoto poplatku do 31.3.2021.

Poplatky je možno hradit hotově, platební kartou nebo
bezhotovostní platbou.
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DĚNÍ V OBCI
Na obecní úřad v Liberku dorazila informace od občanů
z Hlásky, že místní občané sbírali odpadky kolem hlavní
silnice na Hlásce.
DĚKUJEME !!!
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SVOZ ODPADŮ V ROCE 2021
KOMUNÁLNÍ ODPAD - SUDÝ TÝDEN –
ČTVRTEK
PLASTY – LICHÝ TÝDEN – PÁTEK
PAPÍR – LICHÝ TÝDEN – ČTVRTEK
Rádi bychom Vás informovali, že na obecním úřadě jsou k dispozici pro občany
dezinfekce (Anti-Covid 19) i roušky (v omezeném množství). V případě potřeby
se neváhejte na úřad obrátit. Přejeme Vám všem hlavně pevné zdraví !!

HLÁŠKY z Liberka – periodický tisk územního samosprávního celku
vydává Obecní úřad Liberk, Liberk 70, 517 12 Liberk
IČO: 00275051
registrováno u MK ČR pod čj. E 22054,
četnost vydání: 6x ročně,
místo vydání: Obecní úřad Liberk, vydáno dne: 29.3.2021

Na tomto čísle se podíleli: Obecní úřad Liberk
Autoři fotografií: OÚ Liberk, V. Štěpánek
Příspěvky, názory, připomínky, návrhy zašlete na
e-mail: sprava.liberk@seznam.cz nebo na adresu Obecní úřad Liberk, Liberk 70,
tel. 494 545 129, 733 525 008, 731 108 487.
Další číslo vyjde v květnu 2021, uzávěrka je 30.4.2021
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