
                                              
Souhrn usnesení 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 7.8.2019 
 
Usnesení č. 1a/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Miloše Trédla  
a pana Ivo Pazderu. 
 
Usnesení č. 1b/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní zasedání zastupitelstva ve složení  
pan Marcel Eder a pan Tomáš Štěpán. 
 
Usnesení č. 2/6/2019  
1/ Kontrola minulých usnesení  
2/ Informace z rady obce č.3  
3/ Darovací smlouva mezi obdarovanou Obcí Libiš a dárci společností JACER-CZ, a.s. a manželi 

 ( pozemky p.č. 568/23 o výměře 1 136 m2 a p.č. 568/2 o výměře 1 063 m2) 
4/ Schválení smluv – PPO Neratovicko 
5/ VII. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2019 – informace 
6/ VIII. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2019 – informace 
7/ IX. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2019 
8/ Pověření rady novým stanovením závazných ukazatelů Mateřské škole Libiš  
9/ Různé 
10/ Závěr 
 
Usnesení č. 3/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje darovací smlouvu, jejíž předmětem je bezúplatné darování a přijetí 
pozemků p.č. 568/23 (orná půda) o výměře 1136m2, k.ú. Libiš, zaps. na LV 4288, ve vlastnictví firmy 
JACER – CZ, a.s, IČ: 25410105 a  pana  a paní  a dále pozemku p.č. 
568/2 (orná půda) o výměře 1063m2, k.ú. Libiš, zaps. na LV 3704 ve vlastnictví manželů  a  

 a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlínu Komeštíkovou podpisem.  
 
Usnesení č. 4/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje kompetenci Radě obce Libiš - schvalování smluv o budoucích 
kupních smlouvách o úplatných převodech pozemků, případně směn pozemků v rámci stavby "PPO 
Neratovicko". 
 
Usnesení č. 5/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí VII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 (provedeno  
na základě schváleného II. rozpočtového opatření – předběžného, bodu 4). Příjmová strana činí  
44 922 929,00 Kč, výdajová strana činí 48 021 690,00 Kč a financování je ve výši 3 098 761,00 Kč. 
Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let. 
 
 
Usnesení č. 6/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí VIII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 (provedeno  
na základě schváleného II. rozpočtového opatření – předběžného, bodu 1a, 1b). Příjmová strana činí  
45 222 929,00 Kč, výdajová strana činí 48 331 316,00 Kč a financování je ve výši 3 108 387,00 Kč. 
Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let. 
 
Usnesení č. 7/6/2019 



Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje IX. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019. Příjmová strana činí  
45 922 929,- Kč, výdajová strana činí 55 231 316,- Kč a financování je ve výši 9 308 387,- Kč. 
Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let. 
 
Usnesení č. 8/6/2019  
Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje Radu obce Libiš ke stanovení nových závazných ukazatelů Mateřské 
škole Libiš v případě navýšení příspěvku na provoz .  
 
 
 
 
 
…………………..                                                              ……………….. 
Marcel Eder              Tomáš Štěpán 
místostarosta                                                                  zastupitel 
 
 
V Libiši 7.8.2019 
 


