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Souhrn usnesení 

ze 9. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 16.12.2019 
 
Usnesení č. 1a/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Alenu Vítek Kaulovou   
a pana Miloslava Kohouta. 
 
Usnesení č. 1b/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní zasedání zastupitelstva ve složení  
pan Marcel Eder a pan Vladimír Liebezeit.. 
 
Usnesení č. 2/9/2019  
1/ Kontrola min. usnesení  
2/ XII. rozpočtové opatření rozpočtu r.2019  – informace 
3/ XIII. rozpočtové opatření rozpočtu r.2019 
4/ Schválení rozpočtu na rok 2020 
5/ Zahájení nových staveb z rozpočtu na rok 2020 – bude upřesněno podle schváleného rozpočtu 
6/ Schválení kompetencí Radě obce Libiš 
7/ Schválení podání žádosti o dotaci Středočeského kraje pro vybavení jednotek SDH ochrannými 
prostředky  
8/  Schválení podání žádosti o dotaci Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek „Obnova 
kulturních památek“ na restaurování dveří kostela Sv. Jakuba Většího v Libiši 
9/ Schválení podání žádosti o dotaci z programu „Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času“  
10/ Schválení podání žádosti o dotaci z programu „Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP“  
na projektovou dokumentaci k revitalizaci rybníku u Vojtěcha 
11/ Schválení poskytnutých dotací a příspěvků obcí v roce 2020 
12/ Schválení Změny Vnitřního předpisu k používání Sociálního fondu obce Libiš – Dodatek č.6 
13/ Schválení rozpočtu Sociálního fondu obce Libiš na rok 2020 
14/ Delegování zástupců na valné hromady VKM a.s. pro rok 2020 
15/ Odměny sociální komisi  
16/ Odměny členům zastupitelstva  
17/ Pověření rady obce provedením posledního rozpočtového opatření rozpočtu 2019  
18/ Schválení výsledků zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na dodávku „Protipovodňová 
opatření pro obec Libiš" 
19/ Různé 
20/ Závěr 
 
Usnesení č. 3/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí XII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019. Příjmová strana 
činí 46 382 901,60 Kč, výdajová strana činí 55 691 288,60 Kč a financování je ve výši 9 308 387,00 Kč. 
 
Usnesení č. 4/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje XIII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019. Příjmová strana činí  
48 377 789,66 Kč, výdajová strana činí 55 687 988,60 Kč a financování je ve výši 7 310 198,94 Kč. 
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Usnesení č. 5/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2020, kde příjmy jsou členěny na daňové, 
nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové. Příjmová strana činí 
45 911 739,00 Kč, výdajová strana činí 44 263 765,00 Kč a financování je ve výši  -1 647 974,00 Kč. 
 
 
Usnesení č. 6/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje:  
a/ stavbu dvou autobusových zastávek na komunikaci Mělnická;  
b/ rekonstrukci přechodů pro chodce na komunikaci Mělnická; 
c/ stavby herních prvků pevně spojených se zemí v obci Libiš v r.2020 v maximální finanční výši uvedené  
ve schváleném rozpočtu na rok 2020; 
d/ stavbu venkovních vitrín u katolického hřbitova. 
 
Usnesení č. 7/9/2019  
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje Radě obce Libiš provádět rozpočtová opatření v tomto rozsahu: 
 
1/ V případě přijetí právního aktu o poskytnutí dotace z jiného veřejného rozpočtu (např. rozhodnutí) 
nebo v případě uzavření smlouvy o poskytnutí takové dotace: 
a/  u dotací schválených zastupitelstvem zapojení předpokládané výše přijaté dotace v běžném roce 
do příjmů a případné zapojení akce/projektu do výdajů, přičemž do výdajů lze v rámci tohoto usnesení 
zapojit částku maximálně ve výši kryté rozpočtovanou dotací v příjmech. Vyšší částku lze zapojit jen 
v případech, kdy zastupitelstvo určilo zdroje krytí a byly splněny podmínky k zapojení těchto zdrojů; 
b/ bez ohledu na schválení dotace zastupitelstvem lze v rámci tohoto usnesení zapojit do rozpočtu 
příjmy a související výdaje u těchto typů dotací – průtokové dotace; dotace na výkon přenesené 
působnosti; dotace na volby; dotace za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací; … . 
2/ Upřesnění výše transferu ve vztahu k jiným veřejným rozpočtům, s případnou související úpravou  
ve výdajích (upřesnění souhrnného dotačního vztahu, upřesnění výše dotace „na koruny“, snížení 
předpokládané částky dotace z titulu snížení uznatelných nákladů, (ne)obdržení dotace před koncem 
kalendářního roku a případně související úprava ve výdajích). 
3/ Zapojení příjmů a rozpočtování výdajů vycházející z finančního vypořádání transferů (případně 
z jiných důvodů). Výdaje lze v rámci tohoto usnesení rozpočtovat  pouze pokud jejich výše nepřekročí  
u jednotlivých dotací 100 tis. Kč. Výdaje z vypořádání dotace na volby lze rozpočtovat bez ohledu  
na výši částky. Rozpočtové krytí výdaje se zajití z dosud nezapojených prostředků, pokud jsou k dispozici 
(pol.8115). 
4/ Úprava rozpočtu v důsledku vykázání příjmu a výdaje z titulu daně z příjmů právnických osob za obec, 
kde poplatníkem a zároveň příjemcem sdílené daně je sama obec. 
5/ Úpravy ve výdajích bez dopadu na jejich celkovou výši za účelem vykázání, že rozpočet obsahuje 
stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu 
EU. Úpravy týkající se dotací v příjmech i souvisejících výdajů bez dopadu na jejich celkovou výši 
v případech členění těchto prostředků prostřednictvím dalšího třídění podle § 3a vyhlášky o rozpočtové 
skladbě (ORG či ORJ) za účelem jejich vykázání jako jednotlivých závazných ukazatelů rozpočtu. 
6/ Na příjmové straně rozpočtu navýšit závazné ukazatele v rámci nedaňových a kapitálových příjmů  
do výše 100 000,- Kč. Tyto prostředky nesmí být zapojeny do výdajů rozpočtu kromě účelově určených 
darů. 
 
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách  
pro informaci zastupitelstvu. 
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Usnesení č. 8/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje a pověřuje starostku obce podáním žádosti o dotaci Středočeského 
kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 2020 pro vybavení jednotky SDH ochrannými 
prostředky (náklad pro JPO V). 
 
Usnesení č. 9/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje a pověřuje starostku obce podáním žádosti o dotaci Středočeského 
kraje z Fondu kultury a obnovy památek „Obnova kulturních památek“ na restaurování dveří kostela  
Sv. Jakuba Většího v Libiši.  
 
Usnesení č. 10/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje a pověřuje starostku obce podáním žádosti o dotaci z programu 
„Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu  
a volného času“. Tato „Investiční podpora“ zahrnuje výstavbu nových veřejně přístupných sportovních 
zařízení až do výše 100 000,-Kč. 
 
Usnesení č. 11/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje a pověřuje starostku obce podáním žádosti o dotaci z programu 
„Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 
včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP“ na projektovou dokumentaci k revitalizaci rybníku  
u Vojtěcha.    
 
Usnesení č. 12/9/2019  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje pro rok 2020 tyto závazné ukazatele rozpočtu: 
1/ NI příspěvek na provoz pro PO MŠ Libiš vč. odpisů ……1 700 000,- Kč; 
2/ NI příspěvek na provoz pro PO ZŠ Libiš, okres Mělník vč. odpisů ……1 500 000,- Kč; 
3/ 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 … 2 272 000,-Kč; 
b/ TJ Sokolu Libiš z.s.: NI dotaci na montovanou tribunu  … 500 000,-Kč; 
c/ TJ Sokolu Libiš z.s.: IN dotaci na nákup úklidového a mycího stroje … 100 000,-Kč; 
d/ Nuovodent Mělník s.r.o.: NI dotaci na stomatologickou pohotovost pro zapojené obce Středočeského  
i Ústeckého kraje … 55 000,- Kč;  
e/ 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; 
f/ Domu Kněžny Emmy – domovu pro seniory v Neratovicích: NI dotaci na úhradu části provozních 
nákladů vynaložených na pobyt občanů obce Libiš      … 100 000,-Kč; 
 g/ SH ČMS SDH Libiš: NI dotaci na činnost    ….  687 850,-Kč. 
Výše uvedené dotace podléhají vyúčtování do 15.02.2021. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí výše uvedených dotací a pověřuje starostku obce jejich 
podpisem. 
 
Usnesení č. 13/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje změnu Vnitřního předpisu k používání Sociálního fondu obce Libiš 
Dodatek č.6 s účinností od 01.01.2020 a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 14/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Libiš pro rok 2020 s tím, že v roce 2020 
bude finanční příděl do Sociálního fondu obce Libiš ve výši 120 000,- Kč a pověřuje starostku obce 
podpisem. 
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Usnesení č. 15/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš deleguje pana Marcela Edera a paní Mgr. Pavlínu Komeštíkovou na valné hromady 
VKM a.s. v roce 2020.    
 
 
Usnesení č. 16/9/2019 
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje odměny členkám sociální komise s účinností od 1. února 2020   
do 30. listopadu 2020 měsíčně ve výši  každé -J.Bubeníčkové, V.Nové, J.Vetešníkové, 
Z.Zahradníkové. 
 
Usnesení č. 17a/9/2019  
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s nařízením vlády č.338/2019 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 01. ledna 2020 
neuvolněným členům zastupitelstva obce výši odměn za měsíc za výkon funkce: 

Funkce Odměna za měsíc 
(v Kč) 

místostarosta 32.501 
člen rady obce 7.223 
předseda finančního výboru ZO 3.611 
předseda kontrolního výboru ZO 3.611 
člen finančního výboru ZO 3.010 
člen kontrolního výboru ZO 3.010 
předseda komise rady obce  3.611 
člen komise rady obce  3.010 
člen zastupitelstva obce 1.805 

 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována: 
 v případě místostarosty měsíčně ode dne zvolení do funkce místostarosty; 
v případě členů rady obce měsíčně ode dne zvolení do funkce člena rady; 
v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce měsíčně ode dne zvolení do příslušné funkce; 
v případě předsedů a členů komisí rady obce měsíčně ode dne jmenování do příslušné funkce; 
 v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace, kdy se 
bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, měsíčně ode dne složení slibu člena 
zastupitelstva obce (v případě zvolení do funkce člena rady obce, zvolení do jakékoliv funkce člena 
či předsedy výboru nebo jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíční 
odměna počínaje dnem zvolení či jmenování poskytována). 
 
Usnesení č. 17b/9/2019  
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, že při souběhu výkonu více funkcí se měsíční odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje jako souhrn (součet) měsíčních odměn 
schválených zastupitelstvem obce, přičemž do souhrnu lze zahrnout vždy maximálně 3 měsíční 
odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce. 
 
 
Usnesení č. 18/9/2019  
Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje radu obce, aby v případě potřeby provedla poslední rozpočtové opatření 
rozpočtu roku 2019 a na dalším jednání zastupitelstva podala informaci. 
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Usnesení č. 19/9/2019  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na dodávky 
„Protipovodňová opatření pro obec Libiš" zadávané postupem pro zjednodušená podlimitní řízení dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V zadávacím řízení v rámci projektu 
„Protipovodňová opatření pro obec Libiš“, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009102 
z Operačního programu Životního prostředí podala nejvýhodnější nabídku firma Colsys s.r.o., IČ 
14799634, nabídková cena: 3 624 250,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku vydáním 
rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem je: Colsys s.r.o., IČ 14799634. 
 
 
 
 
 
…………………..                                                              ……………….. 
Marcel Eder              Vladimír Liebezeit 
místostarosta                                                                  zastupitel 
 
V Libiši 16.12.2019 


