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                                               Souhrn usnesení 
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 23.11.2020 

 
Usnesení č. 1a/13/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Alenu Vítek Kaulovou a 
pana Zdeňka Mráze ml.. 
 
Usnesení č. 1b/13/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní jednání zastupitelstva ve složení pan Marcel 
Eder a pan Miloslav Kohout. 
 
Usnesení č. 2/13/2020  
1/ Kontrola minulých usnesení 
2/ IX. Rozpočtové opatření rozpočtu 2020 – na vědomí 
3/ Navýšení finančních prostředků na VO ul.Mělnická 
4/ X. Rozpočtové opatření rozpočtu 2020 
5/ Odměny členům komisí a výborů 
6/ Smlouva o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí darovací mezi Obcí Libiš a společností 
CRAFT controls, s.r.o. 
7/ Příprava Smluv o budoucích darovacích smlouvách a Darovacích smlouvách mezi Obcí Libiš a 15 
vlastníky pozemků a rodinných domů v ul. Za Váhou 
8/ Půdní vestavba – rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš – zahájení 
výběrového řízení 
9/ Různé 
10/ Závěr 
 
Usnesení č. 3/13/2020 
Zastupitelstvo bere na vědomí, že trvá Usnesení č. 7/11/2020. 
 
Usnesení č. 4/13/2020 
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. 
 
Usnesení č. 5/13/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje: 
a/ objednat u společnosti Červenka Bohumil – BČ, s.r.o.: podvrty komunikace ul. Mělnická v úseku Nové 
Libiše a opravy stávajícího osvětlení; 
b/ Dodatek č.4 ke SoD na zhotovení stavby č.8/2019 na provedení víceprací při „Výměně veřejného 
osvětlení ulice Mělnická, Libiš“ uzavřené mezi Obcí Libiš a společností Červenka Bohumil – BČ, s.r.o. 
a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 6/13/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje X. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020. Příjmová strana činí                      
49 465 524,07 Kč, výdajová strana činí 59 989 719,74 Kč a financování je ve výši 10 524 195,67 Kč. 
 
Usnesení č. 7/13/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo o jednorázových odměnách členům výborů a komisí následovně:  
Kulturní komise: . ,  – každé . 
Pořádková komise: ,  – každému . 
Inventarizační komise: . Vyplaceno bude do 19.12.2020. 
 
Usnesení č. 8/13/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí darovací mezi 
obcí Libiš, se sídlem Mělnická 579, Libiš,     IČ: 00662241, zastoupené starostkou Mgr. Pavlínou 
Komeštíkovou a společností  CRAFT controls, s.r.o., zastoupená Ing. Janem Bouškou, se sídlem Ďáblická 
973/2k,  182 00 Praha 8 – Ďáblice, jejímž předmětem  jsou stavba pozemní komunikace vč. jejích 
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součástí a příslušenství, stavba prodloužení vodovodního řadu, stavba prodloužení kanalizačního řadu a 
stavba veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 558/1, 558/9 a 1064 v k.ú. Libiš a následné bezúplatné 
darování vyjma vodovodních a  kanalizačních přípojek  a jejich součástí na obec a bezúplatný převod 
(darování) pozemků, v nichž se stavby budou nacházet   a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlínu 
Komeštíkovou podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 9/13/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přípravu „Darovací smlouvy na ul. Za Váhou“, kde 15 vlastníků 
pozemků a RD, žádají o převzetí stávající komunikace do majetku obce Libiš. Podmínkou pro schválení 
Darovací smlouvy (DS) je vypracování PD na komunikaci vč. VO darovanou stranou k možnému 
zajištění DT – Podpora obnovy místních komunikací z MMR. V DS bude darovací stranou potvrzen 
vklad v podobě vybudování VO dle PD vč. PD na komunikaci. Obdarovaná strana zajistí v následujících 
letech, dle finančních možností obce vybudování vlastní komunikace a chodníku dle PD. 
 
Usnesení č. 10/13/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš s c h v a l u j e   investiční záměr k investiční akci „Půdní vestavba – rozvoj 
odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“ financované ze státního rozpočtu z prostředků 
MMR v programu IROP ve výši 10 256 066,88 Kč a z vlastních zdrojů 1 139 562,99 Kč. Na základě 
zpracované projektové dokumentace Architektonické kanceláře Křivka s.r.o. s odhadovanými náklady  
ve výši 18 201 703,00 Kč Zastupitelstvo obec Libiš s o u h l a s í se zahájením výběrového řízení na tuto 
akci prostřednictvím Allo Tender s.r.o.. 
Zastupitelstvo obce Libiš b e r e   n a   v ě d o m í    průběh realizace investiční akce v letech 2021 a 2022. 
 
 
 
 
…………………..                                                              ……………….. 
Marcel Eder              Miloslav Kohout 
místostarosta                                                                  zastupitel 
 
 
V Libiši 23.11.2020 


