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číslo 1, ročník 2021

Vážení spoluobčané,
rád bych se ohlédl za minulým rokem,
který nebyl od března 2020 rokem takovým, na který jsme byli zvyklí a jaký
jsme si představovali. Když se objevila
pandemie covid-19, nikdo neměl ani
to nejmenší tušení, co to vlastně bude znamenat. Většina z nás byla
přesvědčena, že tento problém se v krátkém čase vyřeší a náš život
se opět vrátí do běžných kolejí. Pandemie covid-19 znamená velký
zásah do běžného života každého z nás. Pevně věřím, že rok 2021
již bude pro nás příjemnější. Tímto Vám všichni přejeme hlavně
hodně zdraví a dnů plných dobrých zpráv.

Obecní úřad Liberk
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 11.12.2020 se konalo v Liberku 19. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Zastupitelstvo obce schválilo následující:
✓ Schválení rozpočtu obce Liberk na rok 2021:
výnosy celkem

21 846 214

výdaje celkem

32 533 000

financování celkem 10 686 786
Rozpočet obce schodkový. Schodek bude pokryt úsporami minulých let.
✓ Schválení střednědobého výhledu na roky 2022-2025.
✓ Schválení rozpočtu MŠ Liberk na rok 2021 a střednědobého
výhledu na rok 2022-2023.
✓ Prodej pozemku p.č. 3546/4 v k.ú. Bělá u Liberka. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.
✓ Podmínky dotačního programu obce Liberk na rok 2021 na
kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2021.
✓ Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce Veřejného
osvětlení v obci Liberk – místní části Liberk, Uhřínov“ ze dne
4.8.2020. Dodatkem se řeší méněpráce.
✓ Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu na
pozemku p.č. st. 84 v k.ú. Prorubky. Dodatek řeší prodloužení
termínu dokončení akce.
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✓ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu v obci Liberk.
✓ Cena za 1m3 pitné vody z obecního vodovodu pro rok 2021
ve výši Kč 47,- včetně DPH.
✓ Informace od firmy Marius Pedersen o termínech svozu odpadů z obce Liberk v roce 2021.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Bělá o dotaci ve výši
Kč 1.500 na drobné dárky v podobě balíčků (sladkostí) pro
děti při konání Mikulášské nadílky v Bělé dne 5.12.2020
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu s paní Ing. M.M. o dotaci ve
výši Kč 1.500 na nákup balíčků pro děti při Mikulášském nadělování na Hlásce dne 5.12.2020.
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Prorubky o dotaci ve
výši Kč 1.500 na nákup materiálu na silvestrovský ohňostroj
v Prorubkách dne 31.12.2020.
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu s Kulturou Rychnov nad
Kněžnou ve výši Kč 7.000 na nákup knih do výpůjčního fondu.
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu s Tělocvičnou jednotou
Sokol Javornice o dotaci ve výši Kč 25.000 na úhradu nákladů
na vybavení a provoz oddílu v roce 2021.
Neschvaluje:
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s Hospic Anežky České Červený
Kostelec na úhradu nákladů hospice.
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POPLATKY ZA ODPADY VE 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. 5/2019 pro rok
2020:
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 je do 31.3.2021.

Poplatky je možno hradit hotově, platební kartou nebo
bezhotovostní platbou.
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NEZAPLACENÉ ODPADY ZA
ROK 2020
Informace o zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu
na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „místní poplatek za odpad“),
Poplatníkům, kteří doposud neuhradili místní poplatek za
odpad za rok 2020, bude během února 2021 vyměřen poplatek
hromadným předpisným seznamem, který bude zpřístupněn na
obecním úřadu v Liberku. Informace o době, kdy bude možné do
hromadného předpisného seznamu nahlédnout bude zveřejněna
veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí obecní úřad po dobu nejméně 30
dnů na úřední desce. Při nahlédnutí do hromadného předpisného
seznamu budou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje týkající se
jeho poplatku.

Současně sdělujeme, že včas nezaplacené poplatky nebo
část těchto poplatků zvýší obecní úřad o 50 % (viz čl. 7
obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platnou pro rok 2020).
(OÚ Liberk)
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PODMÍNKY DOTAČNÍHO
PROGRAMU PRO ROK 2021
Obec Liberk
Číslo programu
Název programu
Schváleno
Doba trvání
programu
Lhůta pro podání
žádostí
Celková předpokládaná alokace
peněžních prostředků
Max. výše dotace
v jednotlivém
případě

001/2021
Sportovní, kulturní a společenské akce
Zastupitelstvem obce Liberk
dne 11.12.2020
1. 2. 2021 – 31. 12. 2021
do 30.11. 2021

40.000,- Kč

1.500,- Kč

Účel podpory:
podpora sportovních, kulturních a společenských akcí regionálního
významu v roce 2021.
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Důvod podpory stanového účelu:
Podporou sportovních akcí dojde ke zkvalitnění volnočasových aktivit dětí a k zachování všesportovní zdatnosti dětí, mládeže i dospělých. Podpora kulturních a společenských akcí má pozitivní dopad na
posílení místní komunity a na zachování tradic v obci Liberk a jeho
místních částí.

Okruh způsobilých žadatelů:
právnické nebo fyzické osoby vyvíjející činnost ve prospěch občanů
obce Liberk a jeho místních částí

Uznatelné výdaje:
výdaje na pořízení materiálu a služeb souvisejících s účelem dotace

Neuznatelné výdaje:
výdaje na svépomocné práce a výdaje, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k projektu

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 60 dnů od doručení žádosti
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ŠKOLKOVINKY
Zdravím Vás opět po delší odmlce z naší školky a hned úvodem
Vám všem přeji, ať je pro Vás rok 2021 plný zdraví, smíchu, pohody, porozumění a naděje ve šťastné zítřky!
Máme za sebou všichni nelehký rok, který poznamenala pandemie
Covidu-19 a velmi se dotkla také našich aktivit v mateřské škole.
Nemohli jsme pořádat besídky a dílničky pro rodiče a museli jsme
se „vzdát“ i, pro nás tolik oblíbeného, vánočního jarmárku. Nechtěli
jsme děti ale ochudit úplně o všechno, takže ani tentokrát se Mikuláš se svými dvěma pomocníky nezalekl a vyrazil k nám…
Když se děti vrátily do školky po Vánocích, čekala je pod vánočním
stromečkem nadílka i od Ježíška.
V současné době jsou děti nadšené ze sněhové pokrývky, které je
opravdu dostatek, tak jim velmi zpříjemňuje každodenní pobyty
venku. Všichni doufáme, že ještě nějakou dobu sníh vydrží.
V letošním roce nás čeká opět spousta práce, ale i radostí a pevně
doufáme, že budeme moci již uspořádat alespoň některé z našich
akcí, nebo besídku.
Musíme si společně držet pěsti a doufat, že letošní rok nám nabídne více klidu, pohody, setkávání, radosti a méně komplikací,
stresu a zákazů…
Tereza Štěpánová, ředitelka
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DĚNÍ V OBCÍCH
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Jako každý rok jsem se první adventní neděli sešli u kapličky, abychom si ozdobili a rozsvítili vánoční stromeček.
Naši šikovní tatínkové stromeček upevnili do stojanu a zabezpečili nám ho tak, aby nespadnul. Maminky s dětmi na
něj věšely kouličky, hvězdičky a nesměl chybět svítící řetěz.
Tímto začal vánoční čas na Hlásce, Všem přejeme krásné
sváty.
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
Ani letos na naši vesnici Mikuláš nezapomněl, právě v sobotu 5. prosince k nám na Hlásku zavítal v doprovodu čerta a anděla. Navštívil
všechny děti ve vesnici i ty nejmenší. Mikuláš dětem promluvil do
dušiček, aby poslouchaly své rodiče, nekousaly si nehty, nehrály tolik
na mobilech a plnily si své povinnosti, čert dětem pohrozil, ale nakonec si žádné neodnesl a anděl jim předal nadílku.
Obě akce zorganizovaly akční maminky z Hlásky, děkujeme.
Akce se konaly za podpory obce Liberk – Hláska a SDH Hláska

M. Kotyzová
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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 !!

11

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2021

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.1.2021

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem

Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
96
154
204
68
35
138
695

Muži
49
80
111
32
19
75
366

Ženy
47
74
93
36
16
63
329
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