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Souhrn usnesení 

ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 22.03.2021 
 
Usnesení č. 1a/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana Vladimíra Liebezeita. 
 
Usnesení č. 1b/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana Iva Pazderu. 
 
Usnesení č. 2a/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem návrhové komise pro dnešní jednání zastupitelstva pana Marcela Edera.  
 
Usnesení č. 2b/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem návrhové komise pro dnešní jednání zastupitelstva pana Tomáše Štěpána.  
 
Usnesení č. 3/15/2021  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
1. Volba ověřovatelů zápisu 
2. Volba návrhové komise 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola minulých usnesení  
5. Zpráva o provedených inventurách 
6. Schválení účetní závěrky za rok 2020, rozdělení hospodářského výsledku 
7. Hospodářská činnost – převedení hospodářského výsledku z HČ na účet výsledku hospodaření  
předcházejících účetních období 
8. I. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2021 – na vědomí 
9. Schválení dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Spolku přátel tradičního jazzu   a 
swingu z.s. 
10. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP na projekt Dostavba Základní 
školy Libiš – Tematické zadání (Technická studie) 
11. Schválení přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu 
podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP na projekt Dostavba Základní školy Libiš – Projektová 
dokumentace 
12. Veřejné zakázky s názvem Půdní vestavba - Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ 
13. Žádost na Středočeský kraj o dotaci na dopravní automobil pro J SDH Libiš 
14. DPP na vypracování žádosti o dotaci ( J SDH Libiš – pořízení automobilu) –    
15  Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 837/11 o výměře 2m2 –   
16  Žádost  - vydržení vlastnického práva – pozemku p.č. 374/74 o výměře 92 m2  
17. Zrušení účtů obce u ČSOB a.s. – speciálního č.ú.: 260628494/0300  a municipálního č.ú.: 184748338/0300  
18.  II. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2021  
19. Schválení vzetí úvěru za účelem financování Půdní vestavby - Rozvoje odborného vzdělávání a řešení 
bezbariérovosti ZŠ  
20. Různé 
21. Závěr 
 
Usnesení č. 4/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí provedené inventarizace majetku k 31.12.2020, schvaluje „Inventarizační 
zprávu k 31.12.2020“ a zápisy inventarizačních komisí. 
 
Usnesení č. 5/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje účetní závěrku obce Libiš za rok 2020. Bylo zjištěno, že schvalovaná účetní 
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Hospodářský 
výsledek běžného účetního období roku 2020 obce Libiš je k 31.12.2020 ve výši 8 932 145,91 Kč (z hlavní činnosti 
8 577 696,65 Kč, z hospodářské činnosti 354 449,26 Kč). 
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Usnesení č. 6/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti r. 2020,  
ve výši 354 449,26 Kč na účet výsledku hospodaření předcházejících účetních období. 
 
Usnesení č. 7/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí I. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana činí  
44 949 328,00 Kč, výdajová strana činí 51 523 642,50 Kč a financování je ve výši 6 574 314,50 Kč. 
 
Usnesení č. 8/15/2021  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje pro rok 2021 tento závazný ukazatel rozpočtu: 
NI dotaci Spolku přátel tradičního jazzu a swingu z.s.: na Jazzové festivaly konané v roce 2021 ve výši 10 000,-Kč. 
Dotace je ponížena z požadovaných 100 000,- Kč, důvodem je současný stav v možnostech zajištění kulturních akcí. 
Dotace podléhá vyúčtování do 15.02.2022. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 9/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přijetí dotace ve výši 150 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a 
NIP na projekt Dostavba Základní školy Libiš, číslo žádosti: FVP/OVZ/043273/2020. Pověřuje starostku uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy. "  
 
Usnesení č. 10/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přijetí dotace ve výši 525 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+   
a NIP na projekt Dostavba Základní školy Libiš - Projektová dokumentace, číslo žádosti: FVP/OVZ/043274/2020.  
Pověřuje starostku uzavřením veřejnoprávní smlouvy. "  
 
Usnesení č. 11/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje starostku obce zadáním výběrového řízení pro výběr zpracovatele projektové 
dokumentace pro Dostavbu Základní školy Libiš ke stavebnímu řízení, a to k 1. fázi pro územní řízení a pověřuje 
starostku uzavřením smlouvy s vybraným zpracovatelem projektové dokumentace. 
 
Usnesení č. 12/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Půdní 
vestavba - Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ. 
 
Usnesení č. 13/15/2021  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přidělení veřejné zakázky společnosti KWEKU s.r.o., se sídlem  
V pletkách 985, 280 02 Kolín, IČ: 27640477, jejíž nabídka ve výši 16 385 346,- Kč bez DPH byla vyhodnocena nejnižší 
nabídkovou cenou. 
 
Usnesení č. 14/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s vybraným  účastníkem po splnění všech 
zákonných povinností dle ZZVZ předcházejících podpisu smlouvy. 
 
Usnesení č. 15/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu,  
a to z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu Podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. 
 
Usnesení č. 16/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Libiš a .  

, účel dohody: vypracování a podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu  
 z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu Podpory dobrovolných hasičů a složek IZS., stanovená 
odměna:  Kč. 
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Usnesení č. 17/15/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 837/11 v k.ú. Libiš o výměře 2m2 dle geometrického plánu 
č. 1732-10/2021 ze dne 23.2.2021 , z důvodu narovnání nesouladu v katastru nemovitostí. 
Užívaná část pozemku bude prodána za částku schválenou na 14. zasedání  ZO dne 14.12.2020  ve výši 1 000,00 
Kč/m2 a související náklady. 
 
Usnesení č. 18/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš neschvaluje vydržení vlastnického práva  pozemku p.č. 374/74 o výměře 92 m2  

. 
 
Usnesení č. 19/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo a pověřilo starostku zrušit účty u ČSOB,  a.s.: účet speciální  
č. 260628494/0300 a účet municipální č. 184748338/0300 a rozhodlo, že finanční prostředky na účtech budou 
převedeny na běžný účet obce č. 473166043/0300. 
 
Usnesení č. 20/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje  II. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana činí  
44 949 328,00 Kč, výdajová strana činí 52 223 642,50 Kč a financování je ve výši 7 274 314,50 Kč. 
 
Usnesení č. 21/15/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje vzetí úvěru u České spořitelny a.s. ve výši 10 000 000,- Kč na akci Půdní vestavba 
- Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ za podmínek:  splácení úvěru po dobu pěti let a sjednání 
variabilní úrokové sazby  a pověřuje starostku obce podpise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder              Tomáš Štěpán 
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
V Libiši 22.03.2021 


