
                                              
Souhrn usnesení 

ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 19.12.2018 
 
Usnesení č. 1a/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Tomáše Štěpána   
a p. Miloslava Kohouta. 
 
Usnesení č. 1b/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní zasedání zastupitelstva ve složení  
pí Alena Vítek Kaulová a p. Marcel Eder. 
 
Usnesení č. 2/2/2018  
1/ Kontrola min. usnesení  
2/ Volby člena rady  
3/ Zrušení Usnesení č. 15a/1/2018 z jednání Zastupitelstva obce ze dne 31.10.2018 
4/ Volba předsedy finančního výboru 
5/ Volba člena finančního výboru 
6/ Jmenování určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace 
7/ X. rozpočtové opatření rozpočtu r.2018 – informace 
8/ XI. rozpočtové opatření rozpočtu r.2018 – informace 
9/ XII. rozpočtové opatření rozpočtu r.2018  
10/ Schválení rozpočtu na rok 2019 
11/ Zahájení nových staveb z rozpočtu na rok 2019 – bude upřesněno podle schváleného rozpočtu 
12/ Kompetence starostky a Rady obce Libiš na rok 2019  
13/ Schválení poskytnutých dotací a příspěvků obcí v roce 2019 
14/ Schválení Změny Vnitřního předpisu k používání Sociálního fondu obce Libiš – Dodatek č.5 
15/ Schválení rozpočtu Sociálního fondu obce Libiš na rok 2019 
16/ Delegování zástupců na valné hromady VKM a.s. pro rok 2019 
17/ Odměny členkám sociální komise, …… 
18/ Operační program životního prostředí  - výzva MŽP „Protipovodňová opatření pro obec Libiš“ 
bezdrátový rozhlas 
19/ PPO Neratovicko - pozemky 
20/ Dotace SDH – hasičské auto – 2.část  
21/ Různé 
22/ Závěr 
 
Usnesení č. 3/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem rady obce pana Jana Horčice. 
 
Usnesení č. 4/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš ruší Usnesení č. 15a/1/2018 z jednání Zastupitelstva obce ze dne 31.10.2018, 
kde členem finančního výboru byl zvolen pan Tomáš Štěpán.  
 
Usnesení č. 5/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš volí předsedou finančního výboru pana Tomáše Štěpána. 
 
Usnesení č. 6/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem finančního výboru pana Vladimíra Liebezeita. 
 
 



Usnesení č. 7/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje ve smyslu ustanovení § 43 až § 57 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), pana Vladimíra 
Liebezeita jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn  
pro volební období 2018 – 2022. 
 
Usnesení č. 8/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí X. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018. Příjmová strana 
činí 43 685 542,21 Kč, výdajová strana činí 48 782 764,80 Kč a financování je ve výši 5 097 222,59 Kč. 
 
Usnesení č. 9/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí XI. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018. Příjmová strana 
činí 43 685 542,21 Kč, výdajová strana činí 48 782 764,80 Kč a financování je ve výši 5 097 222,59 Kč. 
 
Usnesení č. 10/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje XII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018. Příjmová strana činí  
45 785 885,31Kč, výdajová strana činí 48 770 089,80 Kč a financování je ve výši 2 984 204,49 Kč. 
 
Usnesení č. 11/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2019, kde příjmy jsou členěny na daňové, 
nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové. Příjmová strana činí 
44 352 288,00 Kč, výdajová strana činí 42 755 050,00 Kč a financování je ve výši  -1 597 238,00 Kč. 
 
Usnesení č. 12/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje stavbu: komunikace Za Váhou. 
Usnesení č. 13/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje stavby dvou autobusových zastávek na komunikaci Mělnická. 
Usnesení č. 14/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje stavbu : zeď evangelického hřbitova vč. kolumbárií. 
 
Usnesení č. 15/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje radu obce, aby v případě potřeby provedla poslední rozpočtové opatření 
rozpočtu roku 2018 a na dalším jednání zastupitelstva podala informaci. 
 
Usnesení č. 16/2/2018 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje pro rok 2019 tyto závazné ukazatele: 
1/ NI příspěvek na provoz pro PO MŠ Libiš č.p. 192 vč. odpisů ……850 000,- Kč; 
2/ NI příspěvek na provoz pro PO MŠ Libiš č.p. 113 vč. odpisů ……421 000,- Kč; 
3/ NI příspěvek na provoz pro PO ZŠ Libiš, okres Mělník vč. odpisů ……2 100 000,- Kč; 
4/ dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnuté dotace (ve výši nad 50 000,- Kč 
v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám): 
a/ TJ Sokolu Libiš z.s.: NI dotaci na provoz, údržbu areálu a činnost … 2 500 000,-Kč; 
b/ Farní charitě Neratovice: NI dotaci na sociální služby u klientů z Libiše, poskytované dle z.č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů      … 500 000,-Kč; 
c/ Domu Kněžny Emmy – domovu pro seniory v Neratovicích: NI dotaci na úhradu části provozních 
nákladů vynaložených na pobyt občanů obce Libiš      … 100 000,-Kč; 
 d/ SH ČMS SDH Libiš: NI dotaci na činnost    ….  600 000,-Kč. 
Výše uvedené dotace podléhají vyúčtování do 15.02.2020. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí výše uvedených dotací a pověřuje starostku obce 
podpisem. 



 
Usnesení č. 17/2/2018  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje změnu Vnitřního předpisu k používání Sociálního fondu obce Libiš 
Dodatek č.5 s účinností od 01.01.2019 a pověřuje starostku obce podpisem. 
Usnesení č. 18/2/2018  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Libiš pro rok 2019 s tím, že v roce 2019 
bude finanční příděl do Sociálního fondu obce Libiš ve výši 95 000,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem. 
Usnesení č. 19/2/2018  
Zastupitelstvo obce Libiš deleguje pana Marcela Edera a paní Mgr. Pavlínu Komeštíkovou na valné hromady 
VKM a.s. v roce 2019.    
 
Usnesení č. 20/2/2018  
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo udělit odměnu členkám sociální komise paní Janě Bubeníčkové, Věře 
Nové, Jaroslavě Vetešníkové a Zdeňce Zahradníkové za obětavou práci v komisi, každé . 
Usnesení č. 21/2/2018  
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo podat  žádost z operačního programu životního prostředí  - výzva MŽP 
„Protipovodňová opatření pro obec Libiš“  bezdrátový rozhlas a pověřilo starostku podpisem se 
zpracovatelem žádosti ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové. 
 
Usnesení č. 22/2/2018  
Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje starostku jednáním s vlastníky dotčených pozemků, které leží 
v zamýšleném záměru umístění stavby „PPO Neratovicko“ . 
 
Usnesení č. 23/2/2018  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje podání druhé žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu, 
a to z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek Středočeského kraje a pověřuje starostku obce zajištěním 
vypracování a podpisem žádosti. (První žádost podána na MV-GŘ HZS ČR.)  
 
 
 
…………………..                                                              ……………….. 
Marcel Eder              Alena Vítek Kaulová 
místostarosta                                                                  zastupitelka 
 
V Libiši 19.12.2018 


