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                                               Souhrn usnesení 
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 22.06.2020 

 
Usnesení č. 1a/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Ivo Pazderu   
a pana Miloslava Kohouta. 
 
Usnesení č. 1b/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní jednání zastupitelstva ve složení pan Marcel 
Eder a pan Jan Horčic. 
 
Usnesení č. 2/11/2020  
1/ Kontrola minulých usnesení  
2/ Schválení účetní závěrky za rok 2019, rozdělení hospodářského výsledku 
3/ Hospodářská činnost – převedení hospodářského výsledku z HČ na účet výsledku hospodaření 
předcházejících účetních období 
4/ Schválení Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2019 a Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Libiš za rok 2019 
5/ Odměny členům komisí a výborů  
6/ Záměr předání ČOV VKM  a.s. 
7/ Oprava zařízení ČOV 
8/ Zahájení technického zhodnocení budovy hasičské zbrojnice  
9/ Zahájení stavby veřejného osvětlení Pod Silnicí 
10/ Přijetí dotací z Ministerstva kultury 
11/  Kupní smlouva mezi kupující Obcí Libiš a prodávající paní   - koupě nemovité 
věci – pozemků p.č. 728/1 o výměře 1 491m2, p.č. 728/9 o výměře 746m2 a p.č. 728/10 o výměře 
746m2 v k.ú. Libiš 
12/ IV. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2020 
13/ Darovací smlouva mezi obdarovanou Obcí Libiš a dárci  a  

 vodovodní řad na pozemcích parc. č. 419/21, 419/23 a 804/2 a kanalizační řad na 
pozemcích parc. č. 419/23, 419/1 a 435/1, k.ú. Libiš (Vojtešská ul.) 
14/ Dodatek č. 1 Darovací smlouvy mezi obdarovanou Obcí Libiš a dárci společností JACER-CZ, 
a.s. a  (splašková kanalizace včetně vodovodu na pozemcích p.č. 568/23 a p.č. 
568/2) 
15/ Informace z jednání rady obce 
16/ Kompetence RO   
17/ Informace o dotacích pro obec Libiš  
18/ Půdní vestavba ZŠ Libiš  
19/ ZŠ - přístavba II. stupeň   
20/ Uzavření účelových komunikací 
21/ Prodloužení otevírací doby sběrného dvora na bioodpad 
22/ Různé 
23/ Závěr 
 
Usnesení č. 3/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje účetní závěrku obce Libiš za rok 2019. Bylo zjištěno, že schvalovaná 
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
Hospodářský výsledek běžného účetního období roku 2019 obce Libiš je k 31.12.2019 ve výši  
8 362 146,69 Kč (z hlavní činnosti 7 917 883,65 Kč, z hospodářské činnosti 444 263,04 Kč). 
 
Usnesení č. 4/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti r. 2019,  
ve výši 444 263,04 Kč na účet výsledku hospodaření předcházejících účetních období. 
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Usnesení č. 5/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje celoroční hospodaření obce (Závěrečný účet obce Libiš za rok 2019 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2019 provedené Středočeským 
krajem, odborem kontroly) bez výhrad. 
 
Usnesení č. 6/11/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo o vyplacení jednorázových odměn členům výborů a komisí 
následovně:  
a/ Kulturní komise:  Kč, .  Kč,  

.  Kč.  
Pořádková komise: . 
Finanční výbor: .  Kč. 
Povodňová komise: . 
Odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu do 19.7.2020. 
b/ Finanční výbor: . Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu  
do 19.8.2020. 
 
Usnesení č. 7/11/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje vložit Čistírnu odpadních vod do majetku VKM a.s. a pověřuje 
starostku obce dalším jednáním s VKM a.s..   
 
Usnesení č. 8/11/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje v Čistírně odpadních vod opravu dvou čerpadel a dmychadla,  
která jsou v havarijním stavu. 
 
Usnesení č. 9/11/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje technické zhodnocení budovy hasičské zbrojnice – vybudování 
přístřešku. 
 
Usnesení č. 10/11/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje stavbu veřejného osvětlení v ulici Pod Silnicí. 
 

Usnesení č. 11/11/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo o přijetí  dotací z Ministerstva kultury na základě Rozhodnutí  
č.j. MK 22132/2020 OULK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 ve výši 67 000,- Kč  
a Rozhodnutí  č.j. MK 22137/2020 OULK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020  
ve výši 21 000,- Kč. 
 
Usnesení č. 12/11/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Libiš, se sídlem Mělnická 579, Libiš,  
IČ: 00662241, zastoupené starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a paní ,  

, , jejímž předmětem je úplatná  koupě nemovité věci – pozemků p.č. 728/1 
o výměře 1 491m2, p.č. 728/9 o výměře 746m2 a p.č. 728/10 o výměře 746m2 v k.ú. Libiš. Smlouva byla 
schválená RO dne 22.6.2020. 
 
Usnesení č. 13/11/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje IV. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020. Příjmová strana činí  
46 018 539,00 Kč, výdajová strana činí 56 087 772,20 Kč a financování je ve výši 10 069 233,20 Kč. 
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Usnesení č. 14/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Darovací smlouvu a Smlouvu o zřízení služebností inženýrských sítí 
mezi obcí Libiš, se sídlem Mělnická 579, Libiš,  IČ: 00662241, zastoupené starostkou Mgr. Pavlínou 
Komeštíkovou a p. , ,   a manželi  
a paní . , , , jejímž předmětem je bezúplatné darování, 
přijetí a zřízení  věcného břemene-služebnosti vodovodního  řadu na pozemcích p.č. 419/21, 419/23  
a 804/2, k.ú. Libiš a kanalizačního řádu na pozemcích p.č. 419/23, 419/1 a 435/1, k.ú. Libiš a pověřuje 
starostku obce Mgr. Pavlínu Komeštíkovou podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 15/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 7.8.2019, mezi obcí Libiš,  
se sídlem Mělnická 579, Libiš, IČ: 00662241, zastoupené starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou  
a firmou JACER-CZ, a.s. zastoupena p. Josefem Jarkovským, předsedou představenstva, se sídlem nám. 
Prokopa Velikého 466/12b, Ústí nad Labem- Předlice, IČ: 25410105 a manželi  a  

, , , jejímž předmětem je bezúplatné darování a přijetí stavby 
splaškové kanalizace vč. vodovodu, uloženého na pozemcích p.č. 568/2 a 568/23, k.ú. Libiš a pověřuje 
starostku obce Mgr. Pavlínu Komeštíkovou podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 16/11/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje kompetence radě obce: 
a/ provádět jednotlivé přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu při nepředvídatelných výdajích, 
a to do výše max. 300 000 Kč pro jednu akci;  
b/ navýšit rozpočet max. o 300 000,- Kč pro jednu akci nad rámec schválených závazných ukazatelů 
rozpočtu. 
 
Usnesení č. 17/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje rekonstrukci Základní školy Libiš, okres Mělník s názvem „Půdní 
vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“. 
 
Usnesení č. 18/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš  vybralo a schvaluje Studii ZŠ - přístavba II. stupeň od Architektonické 
kanceláře Křivka s.r.o.. 
 
Usnesení č. 19/11/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš  schvaluje uzavření účelových komunikací od ulice Vojtěšská do polí k letišti a 
u zastávky obec Libiš na silnici I/9 ve směru na Prahu do polí k „ desátému číslu“. 
 
…………………..                                                              ……………….. 
Marcel Eder              Jan Horčic 
místostarosta                                                                  zastupitel 
 
V Libiši 22.06.2020 


