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Souhrn usnesení 

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 14.12.2020 
 
Usnesení č. 1a/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Alenu Vítek Kaulovou   
a pana Dalimila Tachecího. 
 
Usnesení č. 1b/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní zasedání zastupitelstva ve složení  
pan Marcel Eder a pan Tomáš Štěpán. 
 
Usnesení č. 2/14/2020  
1/ Kontrola min. usnesení  
2/ Darovací smlouva č.0963 – 2020 (UNIPETROL RPA, s.r.o) 
3/ XI. rozpočtové opatření rozpočtu r.2020 
4/ Schválení rozpočtu na rok 2021 
5/ Zahájení nových staveb z rozpočtu na rok 2021 – bude upřesněno podle schváleného rozpočtu 
6/ Schválení poskytnutých dotací a příspěvků obcí v roce 2021 
7/ Schválení rozpočtu Sociálního fondu obce Libiš na rok 2021 
8/ Schválení odměn členkám sociální komise 
9/ Delegování zástupců na valné hromady VKM, a.s. pro rok 2021 
10/ Návrh řešení nesouladu v katastru nemovitostí a stanovení ceny za m2 při prodeji pozemků 
11/ Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2020 
12/ Dohoda o zahájení prací ke vložení vodohospodářského majetku do VKM, a.s. 
13/ Různé 
14/ Závěr 
 
Usnesení č. 3/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Libiš, Mělnická 579, Libiš, 
277 11, IČ: 00662241, DIČ: CZ00662241 a společností UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 
Litvínov, IČ: 27597075, DIČ: CZ27597075, DIČ (pro účely DPH): CZ699000139 a pověřuje starostku 
obce podpisem. 
 
Usnesení č. 4/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje XI. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020. Příjmová strana činí  
49 565 524,07 Kč, výdajová strana činí 59 989 719,74 Kč a financování je ve výši 10 424 195,67 Kč. 
 
Usnesení č. 5/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021, kde příjmy jsou členěny  
na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové. Příjmová 
strana činí 44 544 848,00 Kč, výdajová strana činí 51 449 628,00 Kč a financování je ve výši                     
6 904 780,00 Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. 
 
Usnesení č. 6/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje:  
a/ rekonstrukci Libušino náměstí-  odvodnění chodníků;  
b/ stavbu chodníku u komunikace I/9 – místo pro přecházení; 
c/ stavby herních prvků pevně spojených se zemí v obci Libiš v r.2021 v maximální finanční výši 
uvedené ve schváleném rozpočtu na rok 2021; 
d/ stavbu veřejného osvětlení u komunikace I/9 – místo pro přecházení; 
e/ stavbu osvětlení katolického hřbitova; 
f/ vybudování přivaděče užitkové vody na evangelický hřbitov; 
g/ vybudování kamerového systému. 
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Usnesení č. 7/14/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje pro rok 2021 tyto závazné ukazatele rozpočtu: 
1/ NI příspěvek na provoz pro PO MŠ Libiš vč. odpisů ……1 650 000,- Kč; 
2/ NI příspěvek na provoz pro PO ZŠ Libiš, okres Mělník vč. odpisů ……1 520 000,- 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 … 1 900 000,-Kč; 
b/  Nuovodent Mělník s.r.o.: NI dotaci na stomatologickou pohotovost pro zapojené obce Středočeského  
i Ústeckého kraje … 56 200,- Kč;  
c/ 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      … 550 000,-Kč; 
d/ Domu Kněžny Emmy – domovu pro seniory v Neratovicích: NI dotaci na úhradu části provozních 
nákladů vynaložených na pobyt občanů obce Libiš      … 100 000,-Kč; 
e/ SH ČMS SDH Libiš: NI dotaci na činnost    ….  788 425,-Kč. 
Výše uvedené dotace podléhají vyúčtování do 15.02.2022. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí výše uvedených dotací a pověřuje starostku obce jejich 
podpisem. 
 
Usnesení č. 8/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje: 
a/ rozpočet Sociálního fondu obce Libiš pro rok 2021 s tím, že v roce 2021 bude finanční příděl  
do Sociálního fondu obce Libiš ve výši 140 000,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem; 
b/ nevyčerpané finanční prostředky z r.2020 na kulturní potřeby nebo zdravotní masáže si zaměstnanci, 
vzhledem ke „Covidu 19“, mohou vyčerpat v roce 2021. 
 
Usnesení č. 9/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje odměny členkám sociální komise s účinností od 1. února 2021   
do 30. listopadu 2021 měsíčně ve výši  Kč každé , , , 

. 
 
Usnesení č. 10/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš deleguje pana Marcela Edera a paní Mgr. Pavlínu Komeštíkovou na valné 
hromady VKM, a.s. v roce 2021.    
 
Usnesení č. 11/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje „Návrh řešení nesouladu v katastru nemovitostí“ narovnáním 
nesouladů v katastrálních údajích, formou prodeje za užívanou část pozemků ve vlastnictví obce Libiš, a 
to do konce roku 2021 ve výši 1 000 Kč/m2 a související náklady. Tato cena bude uplatňována na 
uživatelích obecního pozemku, na základě jimi předloženého geometrického zaměření a žádosti o 
narovnání nesouladu. 
 
Usnesení č. 12/14/2020  
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí předloženou Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Libiš za rok 2020, která byla uzavřena konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Usnesení č. 13/14/2020 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zahájení prací ke vložení vodohospodářského majetku ve vlastnictví 
obce do akciové společnosti VKM, a.s.  dle Smlouvy o nájmu a provozování kanalizace ze dne 
30.11.2006 a Smlouvy o vkladu, nájmu a provozování vodovodu ze dne 2.7.2013 a pověřuje starostku 
obce Mgr. Pavlínu Komeštíkovou podpisem Dohody o zahájení prací ke vložení vodohospodářského 
majetku do VKM, a.s. mezi Obcí Libiš,  IČ 00662241, DIČ CZ00662241, Mělnická 579,Libiš, PSČ 277 
11 a společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. , IČ 46356991, DIČ  CZ46356991, U Vodojemu 3085, 
272 01 Kladno. 
 
…………………..                                                              ……………….. 
Marcel Eder              Tomáš Štěpán 
místostarosta                                                                  zastupitel 
V Libiši 14.12.2020 


