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                                               Souhrn usnesení 
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 05.10.2020 

 
Usnesení č. 1a/12/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Ivo Pazderu   
a pana Dalimil Tachecí. 
 
Usnesení č. 1b/12/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní jednání zastupitelstva ve složení pan Marcel 
Eder a pan Jan Horčic. 
 
Usnesení č. 2/12/2020  
1/ Kontrola minulých usnesení 
2/ V. Rozpočtové opatření rozpočtu 2020 
3/ VI. Rozpočtové opatření rozpočtu 2020 
4/ VII. Rozpočtové opatření rozpočtu 2020 
5/ VIII. Rozpočtové opatření rozpočtu 2020 
6/ IX. Rozpočtové opatření rozpočtu 2020 
7/ Zahájení přístavby – intenzifikace ČOV 
8/ ZŠ – přístavba II. stupeň 
9/ Půdní vestavba – rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš – zahájení VŘ  
10/ Schválení DPP  
11/ Různé 
12/ Závěr 
 
Usnesení č. 3/12/2020 
Zastupitelstvo bere na vědomí, že trvá Usnesení č. 7/11/2020. 
 
Usnesení č. 4/12/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí V. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020. Příjmová strana 
činí 46 028 165,00 Kč, výdajová strana činí 56 087 772,20 Kč a financování je ve výši 10 059 607,20 Kč. 
 
 
Usnesení č. 5/12/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí VI. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020. Příjmová strana 
činí 46 106 053,07 Kč, výdajová strana činí 56 087 772,20 Kč a financování je ve výši 9 981 719,13 Kč. 
 
 
Usnesení č. 6/12/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí VII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020. Příjmová strana 
činí 46 252 353,07 Kč, výdajová strana činí 56 144 273,26 Kč a financování je ve výši 9 891 920,19 Kč. 
 
 
Usnesení č. 7/12/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí VIII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020. Příjmová strana 
činí 49 107 965,07 Kč, výdajová strana činí 56 189 885,26 Kč a financování je ve výši 7 081 920,19 Kč. 
 
 
Usnesení č. 8/12/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí IX. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020. Příjmová 
strana činí 49 148 965,07 Kč, výdajová strana činí 56 190 885,26 Kč a financování je ve výši  
7 041 920,19 Kč. 
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Usnesení č. 9/12/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje „Přístavbu - intenzifikaci Čistírny odpadních vod“. 
 
Usnesení č. 10/12/2020  
a/ Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci 
k územnímu řízení ke stavbě ZŠ – přístavba II. stupeň na Středočeský kraj. 
 
b/ Zastupitelstvo obce Libiš dává kompetenci Radě obce Libiš, aby vypracovávala žádosti o dotace 
související se stavbou „ZŠ – přístavba II. stupeň“. 
 
c/ Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zahájení jednání o případném vzniku Dobrovolného svazku obcí, 
který by zřídil Základní školu Libiš, okres Mělník jako Svazkovou školu. 
 
d/ Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zpracovat dokument Plánu rozvoje sportu pro výzvu na sportovní 
halu, kterou připravuje Národní sportovní agentura. 
 
Usnesení č. 11/12/2020  
a/ Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje návrh zadávací dokumentace pro připravované výběrové 
řízení na akci „Půdní vestavba – rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“ a 
návrh Smlouvy o dílo k akci „Půdní vestavba – rozvoj odborného vzdělávání a řešení 
bezbariérovosti ZŠ Libiš“ a pověřuje starostku podpisem výše uvedené Smlouvy o dílo s vybranou 
stavební společností po ukončení výběrového řízení.  
b/ Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje stavební dozor investora k akci „Půdní vestavba – rozvoj 
odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“ provádět panem Ing. Radkem Dědinou      
ze společnosti AKK s.r.o.. 
 
Usnesení č. 12/12/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Libiš a .  

 a stanovuje odměnu ve výši  Kč, pracovní náplní je organizování likvidace 
černých skládek v obci Libiš. 
 
 
 
 
 
 
…………………..                                                              ……………….. 
Marcel Eder              Jan Horčic 
místostarosta                                                                  zastupitel 
 
V Libiši 05.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


