Vážení spoluobčané, v minulém čísle občasníku jsem psal, že skončila doba
krizových opatření v souvislosti s pandemií Covid – 19 a vidíte, došlo na má slova, že Covid
- 19 musíme prodělat všichni. Proto hned na začátku Vás všechny vyzývám k dodržování
všech hygienických a proti epidemiologických opatření doporučených státem, ale
s rozumem, život se kvůli tomu nemůže zastavit. U většiny z nás nemoc proběhne bez
vážných komplikací, ale berme prosím ohled na ty, jež se svými hendikepy jsou v ohrožení.
Ale vraťme se k dění v naší obci. Jak jste si jistě všimli, začala oprava prodejny.
V objektu zůstane v provozu prodejna ve stejném rozsahu, jak byla s tím, že se sjednotí
prostor prodejny, zmenší výlohy a prodejna bude mít odpovídající hygienické zázemí. Dále
v objektu přibudou dva nájemní byty a bude provedena terénní úprava okolí prodejny.
Rozpočet výše uvedené akce je 6 440 tis. Kč. Do konce listopadu 2020 by měla být hotova
část s prodejnou a do konce června 2021 by měla být hotova celá rekonstrukce. Další
investicí je oprava střechy sokolovny, jak jsem psal v minulém čísle občasníku, od celkové
rekonstrukce sokolovny obec prozatím ustoupila pro vysokou investiční náročnost, protože
vysoutěžená cena přesáhla 20 mil.Kč. Bylo však nutné řešit havarijní stav střechy budovy
sokolovny, proto Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení rekonstrukce střechy. Rozpočet
opravy střechy sokolovny je 3 617 tis. Kč a hotovo by mělo být do konce roku 2020. Opěrná
zeď ve školce je již hotova a záměr byl postavit na zahradě pergolu, ale vzhledem k dosud
nevyjasněnému vlastnictví pozemku, pergolu postavíme, ale ne kde jsme chtěli.
Nastal čas adventu, proto bych vám všem vážení spoluobčané jménem svým, ale i
jménem celého zastupitelstva chtěl popřát klidné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a
štěstí v novém roce, budeme ho všichni potřebovat.
MVDr. František Feix – starosta obce

Od „tří eR“ k jiným „eR“
Asi jako každý mívám v autě puštěné rádio. Je to vlastně jedna z několika málo
příležitostí, kdy je vysílání rozhlasu dobrým společníkem. Poslouchání v poslední době však
příliš nepovzbuzuje.
Během jedné cesty vyslechnu asi to, co
kdekdo. Je tam to, čeho je náš život dnes plný.
Jednak zevrubné informace o koronaviru, pak
třeba kolik je a kolik není nemocničních lůžek;
kolik bude infikovaných za deset, dvacet, třicet
dní; kolik lidí pomře, jak se položí ekonomika, co
bude dál, kdo nás ohrožuje a ochuzuje apod.
Běžné je to, že vlastně neexistuje téma, na které
by nezazněly dva či více hodnověrné názory.
Místo toho, aby si člověk trochu oddechl, aby si
ujasnil pohled, dostane dávku různých vzájemně
se popírajících myšlenek, které mnohdy znějí velice moudře. A když pak v dané oblasti jeden
není doma, tak má v hlavě pochopitelně víc nejasno než jasno. A to nemluvím o tom, že často
v rozhlase následuje rozhovor třeba o kybernetické špionáži, nebo o špehování přes mobilní
telefon, internet nebo platební karty, což všechno spadá do jakéhosi oboru zvaného
kybernetická válka. Než dojedu do cíle, tak se mi dostane dostatečné dávky takových zpráv,
které spolehlivě potlačí dobrou náladu z léta, ze slunečného svitu, z pěkné přírody, případně i
z toho, že se na „dé osmičce“ nebo „dé jedničce“ zase jednou dobře jelo a nikoliv stálo.
Stačilo by vzít vysílání trochu víc vážně a člověk by pomalu ani z auta nevystoupil, díky
dojmu, že všude něco hrozí (třeba i hodně neviditelného) a že je jen otázka času, kdy ho něco
z toho někde dožene a pořádně semele.
Je pravda, že nejsme vrženi jen do každodenně se opakující náruče hrozeb a
nebezpečí. Máme obranné nástroje. Například stávající 3R (ruce, rouška, rozestupy) se zdají
být docela dobrou a jednoduchou pomůckou, kterou máme, aby alespoň některá ohrožení
neměla tak snadný přístup do našich životů. Jako kdyby ten nevítaný čínský import nás chtěl
upozornit na jisté zásady, se kterými bude třeba nadále v životě počítat. Ne že bychom si dříve
ruce nemyli, samozřejmě, že ano, ale dneska to nemá být tak ledabylé, jak tehdy, kdy většina
virů s námi dobře kamarádila a my s nimi byli sžití a jednoduše si s nimi věděli rady.
Určitě se podaří tuto vlnu zvládnout a koronavirus přestane být tím strašidlem, jakým je dnes.
Možná se trochu uvolní používání toho druhého R (roušky) a třetího (rozestupy). Ale po této
zkušenosti si dovoluji nezanevřít na obranu a doporučuji další 3R. Náš svět totiž nikdy nebude
bezstarostným rájem, jakkoliv to patří do běžných lidských snů. Ta 3R dobrého života a
nadějné cesty do osobní i společné budoucnosti jsou – Rozum, Rozvaha, Radost.
Všechna R v dobré harmonii a vlivu dokáží mnoho. Kdybych s tím neměl zkušenost, nemluvil
bych o tom. Moc dobře vím, co s člověkem udělá bezhlavá panika a celodenní škarohlídství.
To dokáže tak oslabit, že i bez čínského přízraku, člověk pozvolna přichází o život.
S rozumem, rozvahou a radostí se dostavuje opak, člověk posiluje, dokáže obstát a čelit tomu,
co se mu staví do cesty. Za těmito R přijdou další společníci, kteří umí podobně obohacovat
život člověka a rozvíjet jej.
Neudělal jsem za svého života zkušenost pouze s tím, co člověka oslabuje a ničí. Ale i
s tím, co stojí na jeho straně, podporuje ho a dává mu sílu. A protože nesmíme být ovce, ale
máme být svobodné a rovné bytosti, máme být příklady dobrého života pro děti a vnoučata,
pak nezbývá než se starat o to, co k tomu pomáhá. A to je stále k mání, stále to existuje a je
toho dostatek pro každého člověka, pokud o to stojí.
Přeji všem pěkný podzim! Joel Ruml.

Oprava střechy na sokolovně.
Vážení spoluobčané, jak jste si všimli, nastal problém při rekonstrukci střechy na
sokolovně. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma Stavební a obchodní
společnost Most spol. s.r.o.
Již z počátku s firmou nastaly potíže, protože do dokumentace firma uvedla jiného
subdodavatele, než ve skutečnosti na střechu nastoupil. Poté přišla s tím, že
rozpočet je nedostatečný a
že stavba si vyžádá dodatečné vícepráce, přičemž ve
smlouvě podepsala, že se se
všemi náležitostmi stavby
seznámila a že cena je pro ni
konečná. Na konci září
skryla střechu nad kabinami
a nijak ji nezabezpečila proti dešti, že si musí střechu zaměřit a nechat vazníky vyrobit,
přičemž v projektové dokumentaci vazníky byly dokumentovány přesně. Já jsem, spolu
se stavebním dozorem, firmu upozornil, že musí střechy zakrývat, aby nedošlo k dalším
škodám na budově sokolovny. 21.10.2020 pak přišlo to nejhorší,subdodavatelská firma
skryla střechu na
hlavní budově
sokolovny a opět ji
nezakryla. Přes
moje a stavebního
dozoru písemné
upozornění střechu nezakrývali,
následné deště
pak vykonaly své,
strop na sále začal
opadávat a parkety se vyboulily
do půl metru
výšky. V současné
době spolu se zastupitelstvem vážně uvažujeme o výpovědi dodavatelské smlouvy a
následné právní kroky vůči dodavateli. Věřte, jsou to nervy, ale snažím se proto dělat
vše co je v mých silách a pevně věřím, že tu sokolovnu opravíme.
František Feix - starosta

Čím jsme platili.
Peníze jako prostředek pro směnu vznikly jako potřeba pro obchod. Samozřejmě dříve
než byly použity první peníze používalo se pro směnu zboží a běžně se používaly různé
předměty, které jako takové peníze nahrazovaly. Po čase se ale ukázalo, že je potřeba přijít s
něčím, co by mělo stálou hodnotu a za tu směňovat různé zboží. Dospělo se k tomu, že by bylo
nejvhodnější používat k tomuto účelu drahých kovů. Ještě před tím, než byly raženy první
mince, používalo se k tomuto účelu „hřiven“, což byly kousky kovu většinou ve formě
náramků, nebo náhrdelníků. Odtud byl jen již krůček k ražení prvních mincí. Ty již používali
na našem území Keltové a byly to takzvané statéry, neboli „duhovky“.
První mince českého státu začali razit Přemyslovci, konkrétně
za Boleslava I. se po roce 950 začínají razit „denáry“. Tyto první
mince se udržely až do vlády Přemysla Otakara I., který začal razit
své nové vlastní mince, a to „brakteáty“které byly jediným platidlem
až do konce 13. století. Roku 1300 se stal novým platidlem slavný
pražský groš, který zavedl Václav II. V českých zemích se razil až do
roku 1547. Mince s větším nominálem se nerazily a bylo zažito
používat jako vyšší jednotky kopy grošů. Na rozhraní 15. a 16. století
se ukazovala potřeba vyššího nominálu, než představoval dosud
rozšířený groš. Byla tedy zavedena velká stříbrná mince, která se svým obsahem stříbra měla
rovnat penězům zlatým.
Ražby tohoto nového druhu peněz se ujali Šlikové a roku 1519 začali razit ve své mincovně v
Jáchymově jáchymovský tolar. Byli prvními soukromými osobami, které razili mince; až dosud
toto právo náleželo výhradně panovníkům. Tolary se později razily také v Praze (1539) a
Kutné Hoře (1543). Mincovním řádem Ferdinanda I. z roku 1561 byla zavedena nová
mincovní a měnová jednotka tolarového typu zlatý, který měl 60 krejcarů. Pro odpor českých
stavů však byly tyto mince zrušenny a roku 1573 znovu zavedena ražba grošů. Nový mincovní
řád, přijatý v roce 1619, obnovil ražbu
krejcarů, které byly s přestávkou let 1784
až 1795 raženy v pražské mincovně až do
roku 1855. Po zavedení rakousko-uherské
měny byl od roku 1858 ražen tzv. nový
krejcar, který platil až do roku 1892.
Důležitým mezníkem v historii
peněz v českých zemích byl rok 1892, kdy
byla v Rakousku-Uhersku zavedena
korunová měna, která se stala jedinou
měnou zákonnou. Poměr staré zlatky k
nové koruně byl stanoven na 1 : 2.
Jedna koruna se dělila na 100 haléřů.
Staré zlatkové peníze byly postupně
staženy. Před 100 lety bylo tedy v
českých zemích, stále ještě jako
součásti rakousko-uherské monarchie,
v oběhu šest druhů mincí různých
hodnot: stříbrné - dvoukoruna (říkalo
se jí ještě dlouho po zavedení
"zlatka"), jedna koruna, niklové dvacetihaléř (říkalo se mu "šesták"),
desetihaléř (s názvem "pětník")
bronzové - dvouhaléř ("krejcar"), jednohaléř (hanlivého názvu "finda"). Kromě kovových

peněz platily v této době papírové bankovky pro vyšší hodnoty: 10 K, 20 K, 50 K, 100 K,
500 K, 1000 K a 5000 K.
Po skončení první světové války ještě krátký čas platila stará rakouská měna, v roce
1919 byly původní bankovky kolkovány a nové československé bankovky a mince se objevily v
roce 1920. Zakladní jednotkou nové měny byla Koruna československá, která se dělila na 100
haléřů. Papírové peníze byly v hodnotách 5Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 500Kč, 1000
Kč a 5000 Kč.
Po německé okupaci a
zřízení Protektorátu Čechy a
Morava byly vydány nové
protektorátní peníze ve stejných
nominálních hodnotách jako
předválečné a byly to protektorátní koruny, které platily
až do konce října 1945.
Po osvobození
sovětskými a americkými vojsky
v roce 1945 existovala na území
ČSR řada měn - protektorátní,
předválečná, slovenská, maďarská, říšskoněmecká a měny spojeneckých armád. Na základě
dekretu presidenta republiky z 19. října 1945 byla dnem 1. listopadu 1945 obnovena
československá měna. Na celém území ČSR byla zavedena jednotná měna, jednotkou se stala
koruna československá (Kčs). Nové papírové peníze v hodnotě 5, 10, 20, 50, 100 a 1000
korun byly vytištěny v průběhu druhé světové války v Londýně, kde je exilová vláda
připravovala již od roku 1942; menší část vydala také státní Tiskárna cenin.
Druhá měnová reforma
byla provedena dne 1. června
1953. Komunistické vedení státu
chtělo tímto opatřením odstranit
neblahé důsledky své hospodářské
politiky. Hotovost občanů byla
vyměněna v poměru 5:1 do 300
korun na osobu, ostatní hotovost v
poměru 50:1. V poměru 5:1 byly
přepočítány i vklady obyvatelstva
do částky 5000 Kčs, mzdy, platy,
penze, ostatní příjmy a daňové tarify. Byly anulovány všechny vklady vázané od roku 1945 a
tuzemské cenné papíry. Všechny platidla byla nahrazena novými, tajně vytištěnými výhradně v
Sovětském svazu. Byly to státovky v hodnotě 1, 3 a 5 Kčs a bankovky v hodnotě 10, 25, 50 a
100 Kčs. Měnová reforma, utajovaná před občany do poslední chvíle, znamenala ochuzení
širokých vrstev obyvatel, mnohé připravila o celoživotní úspory. Lidé dávali svoji
nespokojenost najevo, zejména v souvislosti se lživými projevy tehdy nově zvoleného
presidenta republiky Antonína Zápotockého. Mince i bankovky byly během let postupně
obměňovány. K celkové obměně došlo koncem 80. let a tyto peníze platily, s výjimkou
stokoruny s portrétem Klementa Gottwalda, do roku 1993, kdy vznikla Česká republika a s ní
i nová měna koruna česká, která platí dosud.
–

Miroslav Hrstka -

Nohejbalový turnaj + zábavné odpoledne pro děti
V sobotu 15. srpna 2020 se na nohejbalovém hřišti v Libkovicích pod Řípem
uskutečnil, díky panu Tomášovi Kutlíkovi a jeho organizačnímu týmu, již 3. ročník
nohejbalového turnaje. Navzdory špatné předpovědi počasí se do turnaje přihlásilo celkem 8
týmů.
Libkovice zastupovaly 2 týmy. Tým 111 ve složení Tomáš Kutlík, Petr Schoř a Pavel Helcl a
tým HERY ve složení Miloš Gramskopf, Jakub Rebhán, Jaroslav Blahoš a Igor Petřík. Dále se
do turnaje přihlásily 2 týmy z Mělníka, 1 tým z Libotenic, 1 tým z Vědomic , 1 tým z
Paneneských Břežan a 1 tým z Rovného.
Letošní turnaj byl co se kvality týče jeden z nejlepších, což dokazuje i počet přihlášených
družstev, který byl tento rok ze všech ročníků největší.
Výsledky:
1. místo Rovné
2. místo Mělník
3. místo tým 111 Libkovice
S nohejbalovým turnajem bylo
také spojeno zábavné odpoledne pro děti, které vypuklo v
půl 3 odpoledne. Děti si v 10 ti
různých soutěžíš mohly vysoutěžit krásné ceny. Posléze se
pak mohli věnovat atrakcím,
které pro ně byly po celém
hřišti připraveny. Zařádit si
mohly například na trampolíně, skákacím hradu a vodním zorbingu. Nechyběla ani vesnická
mini Zoo, ve které se objevili mimo jiné PHYNX (nahé) kočičky a mini poníci, děti byly
nadšené, že si mohly zvířátka pomazlit a pohladit.
Velký úspěch mělo i malování na obličej, takže za chvíli po hřišti neběhaly děti, ale kočičky,
tygři, víly, spidermani a spoustu jiných.
Dobré občerstvení, zábava a hudba byly
zajištěny po celý průběh akce.
Velké poděkování patří dobrovolníkům bez
kterých by to nešlo, Obci Libkovice pod
Řípem za půjčení prostorů a hřiště a
dobrovolným hasičům (jmenovitě panu
Lubošovi Šťastnému).
Sponzoři: Agrohoby, Vinařství Kraus,
Zasejto.cz, restaurace Na Hradbách.
Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme se na další ročník :-)
- Tomáš Kutlík -

Zábavné odpoledne pro děti
Na místním fotbalovém hřišti proběhl v sobotu 15. srpna celodenní Nohejbalový turnaj
spojený se zábavným odpolednem plným her a soutěží. Děti si mohly vyzkoušet Zorbing, užít
hasičskou pěnu, osvěžit se v bazénu, a to díky místním dobrovolným hasičům. Mezi další nabízené a
dětmi vyhledávané aktivity patřil nafukovací hrad, trampolína, malování na obličej, hádání
pohádek a mnoho dalšího.

Oblíbenou činností byla ochutnávka buchet a koláčů od Jitky Gramskopfové. Nechyběla ani
opravdová zvířátka. Vodit a pohladit si poníky od Kubíka Rebhána využilo nejedno dítko. Dalším
zvířecím zpestřením dne byla návštěva Kačky
Rajnyšové s chovnou stanicí Kanadských sphynxů –
Senedris. Děti si mohly zblízka prohlédnout a pohladit
toto zajímavé plemeno koček, které se vyznačuje tím,
že je bezsrsté a díky svým zvídavým otázkám se
dozvěděly o jejich životě.
Při společných soutěžích bylo úžasné
pozorovat, jak se děti umí zapálit pro hru, plnit
nabízené úkoly, ale unést i případnou prohru.
Potěšilo nás i zjištění, že si dokáží vzájemně
pomáhat. Pokud se některému dítěti něco nepodařilo, ostatní se mu neposmívaly, naopak ho
empaticky podporovaly. Ráda bych poděkovala své
švagrové Pavle Kutlíkové, která se mnou tuto akci od
základů připravovala.
Velké díky patří i všem, kteří pomáhali
nezištně, jen pro dětskou radost. V neposlední
řadě chci poděkovat své kamarádce Petře Černíkové,
která nám pomáhala s organizačními záležitostmi. Díky
dobrovolnému vstupnému i výtěžku za občerstvení, si děti odnesly domů zajímavé ceny a spolu
s nimi hezké zážitky z příjemně stráveného odpoledne. Co je víc, než rozzářená očka dětí .
- Pavla Pocnerová -

Kuchařský koutek paní Feixové
Domácí housky
500 g hladké mouky
280-300 ml vlažného mléka
1/2 kostky droždí
1 lžička cukru
1 lžička soli
1 celé vejce
1 žloutek
2 lžíce rozpuštěného másla
na potření vejce
Na posyp hrubozrná sůl, mák, sezam.
Zaděláme těsto, necháme vykynout.
Těsto rozdělíme na 14 dílů. Každý díl na
3 díly, vyválíme válečky a umotáme housky.
Potřeme vejcem, posypeme a pečeme do
zlatova.

Šunkové závitky
200 g šunky
2 hermelíny
200 g měkkého salámu
1 cibule
5 lžic majolky
Hermelín salám a cibuli nakrájíme a
smícháme s majolkou.
Pomazánku vložíme na plátek šunky a
srolujeme.

Povidlové válečky z kysané smetany
400 g hladké mouky
250 g hery
200 g zakysané smetany
špetka soli
Náplň :
povidla nebo ořechy
Všechny suroviny smícháme v těsto a
necháme odležet.
Těsto rozválíme, nakrájíme na proužky,
na kraj navrstvíme náplň a přeložíme.
Nakrájíme na válečky a upečeme, ještě
horké obalíme v moučkovém cukru.

Dobrou chuť Vám přeje
Jana Feixová

Ze zasedání obecního zastupitelstva …..
Do listopadu 2020 se obecní zastupitelstvo ke svému jednání sešlo zatím čtyřikrát.
Zastupitelstvo obce se ke svému dalšímu zasedání sešlo v měsíci červenci 2020, kdy zastupitelstvo
obce schválilo:
 rozpočtové opatření č. 5/2020,

kupní smlouvu na nemovitou věc uzavřenou mezi Obcí Libkovice pod Řípem a paní D.Š.,
panem P.V. a paní J.Z., a to na geometrickým plánem oddělenou a nově označenou parc.č.
962/23 v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem,

výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „SEN a stavební
úpravy prodejny čp. 37 Libkovice pod Řípem“ zadávané postupem pro zjednodušená
podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
V zadávacím řízení podle nejvýhodnější nabídky firma ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13
Meziboří, IČ 25008196, nabídková cena: 6.440.011,58 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem je:
firma ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ 25008196, dále schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „SEN a stavební úpravy prodejny čp. 37 Libkovice pod
Řípem“ se zhotovitelem firmou ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ
25008196,

výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Sokolovna
Libkovice pod Řípem – oprava střech“ zadávané postupem pro zjednodušená podlimitní
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V zadávacím řízení
podle nejvýhodnější nabídky firma Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., IČ
25014111, nabídková cena: 3.617.837,71 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem je: Stavební a
obchodní společnost Most spol. s r.o., IČ 25014111, dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na akci „Sokolovna Libkovice pod Řípem – oprava střech“ se zhotovitelem Stavební a
obchodní společnost Most spol. s r.o., Obrnice 10, PSČ 43521, IČ 25014111,

výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Libkovice pod Řípem z 24 dětí na 25 dětí
 uzavřít smlouvou na administraci projektu „SEN a stavební úpravy prodejny č.p. 37
Libkovice pod Řípem“ uzavřenou mezi obcí jako objednatelem a společností TENDRA spol.
s r.o. jako zhotovitelem za podmínek ve smlouvě uvedených,
 uzavřít smlouvu na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci „SEN a stavební úpravy prodejny čp. 37 Libkovice pod Řípem“ uzavřenou mezi obcí
jako objednatelem a společností TENDRA spol. s r.o. jako zhotovitelem za podmínek ve
smlouvě uvedených,
 uzavřít příkazní smlouvou o výkonu technického dozoru investora na akci „SEN a stavební
úpravy prodejny č.p. 37 Libkovice pod Řípem“ uzavřenou mezi obcí jako příkazcem a
společností TENDRA spol. s r.o. jako příkazníkem za podmínek ve smlouvě uvedených.
Další zasedání obecního zastupitelstva proběhlo koncem měsíce září 2020, na kterém bylo
schváleno:
 rozpočtové opatření č. 7/2020,
 přerušení provozu mateřské školy ve školním roce 2020 – 2021 a to tak, že v mateřské škole
bude v době vánočních svátku přerušen provoz od 23.12.2020 do 31.12.2020 a v době
letních prázdnin bude provoz přerušen od 19.7.2021 do 20.8.2021,
 poskytnout T.J.Sokol Ctiněves/Libkovice pod Řípem finanční dar ve výši 5.000,- Kč na
nákup tréninkových a zápasových pomůcek a herních míčů, zlepšení zázemí a kvality herní
plochy apod.,






poskytnout CHARITĚ Roudnice n.L. finanční dar ve výši 14.000,- Kč na klienty využívající
jejich služeb,
navýšení rozpočtu o celkovou částku 735.000,- Kč bez DPH stavebních prací na objektu
sokolovny (trámy, které nesou izolace (lepené) v částce 314.000,- Kč bez DPH, za vyklizení
půdy v částce 47.000,- Kč bez DPH, za lešení v částce 52.000,- Kč bez DPH a za 2x folie +
odvětrávací latě + polo bednění v částce 319.000,- Kč bez DPH),
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě uzavřenou mezi obcí jako žadatelem a ČEZ Distribuce, a.s. jako
provozovatelem, kdy žadatel požádal o připojení odběrného elektrického zařízení v
odběrném místě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – odběrné místo Libkovice pod Řípem čp.
37.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí průběh stavebních prací na rekonstrukci objektu – obchodu čp.
37 v Libkovicích pod Řípem s tím, že veškeré práce běží dle plánovaného harmonogramu.




V měsíci říjnu 2020 proběhlo další zasedání zastupitelstva obce, kdy zastupitelstvo
schválilo:
rozpočtové opatření č. 8/2020,
pověřit společnost TENDRA spol. s r.o., se sídlem Legionářů 72, Mělník k podání žádosti o
dotaci do programu na obnovu a rozvoj venkova, do dotačního titulu na rekonstrukci
veřejných budov – Rekonstrukce multifunkční sokolovny čp. 92 v Libkovicích pod Řípem, za
odměnu v případě úspěšně zařízené dotace ve výši 2% z obdržené dotace nejméně však
39.000,- Kč + DPH.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí průběh stavebních prací na rekonstrukci objektu –
obchodu čp. 37 v Libkovicích pod Řípem s tím, že veškeré práce běží dle plánovaného
harmonogramu, jsou hotové podhledy, dlažba, obchod se do původních prostor bude zpátky
stěhovat koncem měsíce listopadu 2020. Dále bere na vědomí průběh stavebních prací na
rekonstrukci střechy na objektu sokolovny čp. 92 v Libkovicích pod Řípem s tím, že dopisem ze dne
26.10.2020 byl zhotovitel upozorněn, že nedodržuje harmonogram prací na této stavbě, že současný
stav na stavbě, kde jsou odkryty všechny střechy a tím hrozí nenávratné poškození stávajících
podhledů a dřevěných prvků krovu nad hlavní budovou a zhotovitel byl vyzván, aby na kontrolním
dnu dne 29.10.2020 předal závazný technologický postup pro provádění rekonstrukce krovu a
střechy ve smyslu platné projektové dokumentace.
Zatím poslední zasedání obecního zastupitelstva proběhlo v měsíci listopadu 2020 a bylo zde
projednáno a schváleno:
 návrh provozní dotace pro mateřskou školu na rok 2021 ve výši 17.000,- Kč měsíčně, tj.
204.000,- Kč ročně,
 uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-4011463/002 uzavřenou mezi obcí jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s.
jako budoucí oprávněnou, kdy budoucí povinná uděluje budoucí oprávněné souhlas s
provedením stavby Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech v rozsahu dle
čl. III. dst. 2 smlouvy, a to prostřednictvím třetích osob
 dát okamžitou výpověď stavební firmě provádějící rekonstrukci střechy na objektu sokolovny
čp. 92 v Libkovicích pod Řípem, pokud to to bude nezbytné.

–

Petra Černíková -

Libkovice pro pamětníky

Hostinec U Urbanů. (dnes ja na jeho místě Obecní úřad)

U Kaštanu (bývalý statek čp.30, dnes je zde prodejna potravin)

Horní náves (dnes je na tomto místě dětské hřiště)

Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem 181,
413 01 Roudnice nad Labem
Tel. 416 874 124, IČO 00263915

e-mail: obec@libkovicepr.cz
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www.libkovicepodripem.cz
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pátek
07:00 – 12:00
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