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OBEC Libějovice  

Zastupitelstvo obce Libějovice 

 

Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce 

Libějovice č. 10/2021 ze dne 17. 9. 2021 
 

 Výběrové řízení na propachtování zem. pozemků 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemky a to:  

Záměr č. 1  - pozemek p. č. 1229 v k. ú. Nestanice 

Záměr č. 2 -  pozemek p. č. 1153 v k. ú. Libějovice 

Záměr č. 3 – pozemek p. č. 1149 v k. ú. Libějovice 

Záměr č. 4 – pozemek p. č. 1159 v k. ú. Libějovice 

Záměr č. 5 – pozemky p. č. 1360, 1361 v k. ú. Libějovice 

Záměr č. 6 – pozemek p. č. 1116 v k. ú. Černěves u Libějovic 

Záměr č. 7 – pozemky p. č. 1120,1123,1125 a část pozemků p. č. 1121 (1,339666) a 1122 (0,0801598) 

v k. ú. Černěves u Libějovic 

Záměr č. 8 – pozemek p. č. 1183 v k. ú. Černěves u Libějovic 

Záměr č. 9 – pozemek p. č. 1186 v k. ú. Černěves u Libějovic 

Záměr č. 10 – pozemek p. č. 1191 v k. ú. Černěves u Libějovic 

Záměr č. 11 – pozemek p. č. 1211 v k. ú. Černěves u Libějovic 

Záměr č. 12 – pozemky p. č. 1220, 1222, 1223 v k. ú. Černěves u Libějovic 

Záměr č. 13 – pozemek p. č. 1018 v k. ú. Černěves u Libějovic 

 

Záměr propachtovat byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce Libějovice  

od 30. 8. 2021 do 16. 9. 2021. 

 

Dále zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a podpis pachtovní smlouvy s vítězným 

uchazečem, a to:  

 **** na pozemek p. č. 1229 v k. ú. Nestanice (záměr č. 1) za pachtovné ve výši 3500,- 

Kč/ha/rok. 

 **** na pozemek p. č. 1153 v k. ú. Libějovice (záměr č. 2) za pachtovné ve výši 5230,- 

Kč/ha/rok. 

 **** na pozemek p. č. 1149 v k. ú. Libějovice (záměr č. 3) za pachtovné ve výši 5230,- 

Kč/ha/rok. 

 **** na pozemek p. č. 1159 v k. ú. Libějovice (záměr č. 4) za pachtovné ve výši 5230,- 

Kč/ha/rok. 

 ****na pozemky p. č. 1360, 1361 v k. ú. Libějovice (záměr č. 5) za pachtovné ve výši 5230,- 

Kč/ha/rok. 

 **** na pozemek p. č. 1116 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 6) za pachtovné ve výši 

3500,- Kč/ha/rok. 

 **** na pozemky p. č. 1120,1123,1125 a část pozemků p. č. 1121 (1,339666) a 1122 

(0,0801598) v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 7) za pachtovné ve výši 5230,- Kč/ha/rok. 

 **** na pozemek p. č. 1183 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 8) za pachtovné ve výši 

5230,- Kč/ha/rok. 

 **** na pozemek p. č. 1186 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 9) za pachtovné ve výši 

5230,- Kč/ha/rok. 

 **** na pozemek p. č. 1191 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 10) za pachtovné ve výši 

3500,- Kč/ha/rok. 

 **** na pozemek p. č. 1211 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 11) za pachtovné ve výši 

3500,- Kč/ha/rok. 

 **** na pozemky p. č. 1220, 1222, 1223 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 12) za 

pachtovné ve výši 5230,- Kč/ha/rok. 

 **** na pozemek p. č. 1018 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 13) za pachtovné ve výši 

5230,- Kč/ha/rok. 
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Pokud vítězný uchazeč odmítne podepsat pachtovní smlouvu, bude smlouva podepsána s dalším 

v pořadí dle zápisu z 1. jednání výběrové komise.  

 

 Žádost o odkoupení pozemku p. č. 66/2 v k. ú. Libějovice 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 66/2 v k. ú. Libějovice. Záměr prodat byl 

zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice 

od 2. 9. 2021 do 17. 9. 2021. 

Dále zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 66/2 v k. ú. Libějovice **** za kupní cenu 

400,- Kč/m
2
.   

 

 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 511/1 a 64/1 v k. ú. Libějovice 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemen č. PI-014330069377/001-FIA 

uzavřenou firmou EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za účelem 

umístění stavby „Libějovice, pí Jabůrková: NN přip. kab.“ na pozemcích p. č. 511/1 a 64/1 v k. ú. 

Libějovice. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu 1.200,- Kč bez DPH.  

 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hřiště pro míčové hry Černěves“ 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hřiště pro míčové hry 

Černěves“ uzavřený s firmou STRABAG a. s., PJ Prachatice, Vodňanská 333, 383 11 Prachatice,  

IČ: 60838744. Tímto dodatkem se mění termín dodání z důvodu nedostatku stavebního materiálu na 

trhu. Nový termín dodání je do 30. 11. 2021.  

 

 Rozšíření programu 

a) Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství v obci Libějovice, Nestanice a Černěves 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se stanovují pravidla pro 

pohyb psů na veřejném prostranství v obci Libějovice, Nestanice a Černěves.  

 

b) Obecně závazná vyhláška č. 6/2021,o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství.  

 

                                 
**** Osobní údaj byl  anonymizován v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).  
Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Libějovice 

 


