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Souhrn usnesení 

ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 5.5.2021 
 
Usnesení č. 1a/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana Jana Horčice. 
 
Usnesení č. 1b/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana Miloslava Kohouta. 
 
Usnesení č. 2a/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem návrhové komise pro dnešní jednání zastupitelstva pana Marcela Edera.  
 
Usnesení č. 2b/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem návrhové komise pro dnešní jednání zastupitelstva pana Tomáše Štěpána.  
 
Usnesení č. 3/16/2021  
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. III. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2021 – na vědomí 
6. IV. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2021 – na vědomí 
7. Změna Zřizovací listiny o zřízení jednotky SDH Libiš jako organizační složky obce – Dodatek č.4  
8. Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš – revokace usnesení  č. 13/15/2021               
(o přidělení veřejné zakázky společnosti KWEKU s.r.o.) 
9. Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš – revokace usnesení  č. 14/15/2021               
(o pověření starostky  obce podpisem smlouvy s vybraným účastníkem) 
10. Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš – schválení Rozhodnutí  o vyloučení  KWEKU s.r.o. 
z důvodů uvedených v „Rozhodnutí zadavatele o vyloučení „ 
11. Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš - provedení nového posouzení a hodnocení 
nabídek v rámci veřejné zakázky s názvem „Půdní vestavba - Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti 
ZŠ „ 
12. Různé 
13. Závěr 
 
Usnesení č. 4/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí III. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana činí  
44 966 163,24 Kč, výdajová strana činí 52 223 642,50 Kč a financování je ve výši 7 257 479,26 Kč. 
 
Usnesení č. 5/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí IV. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana činí  
45 051 465,36 Kč, výdajová strana činí 52 223 642,50 Kč a financování je ve výši 7 172 177,14 Kč. 
 
Usnesení č. 6/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Dodatek č.4  Zřizovací listiny Organizační složky obce s názvem Jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů obce Libiš, který nabývá účinnosti dnem 06.05.2021 a je současně úplným zněním zřizovací 
listiny. 
 
Usnesení č. 7/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš revokuje  Usnesení č. 13/15/2021 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libiš ze dne 22.3.2021.  
 
Usnesení č. 8/16/2021  
Zastupitelstvo obce Libiš revokuje  Usnesení č. 14/15/2021 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libiš ze dne 22.3.2021.  
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Usnesení č. 9/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání   
a řešení bezbariérovosti ZŠ“ , vylučuje, ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7 a § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ  účastníka 
KWEKU s.r.o., se sídlem V Opletkách 985, Kolín IV, 280 02 Kolín, IĆ: 27640477 z další účasti v zadávacím řízení a 
pověřuje starostku obce podpisem Rozhodnutí zadavatele o vyloučení. 
Důvodem je, že účastník neplatně odstoupil z další účasti v zadávacím řízení,  zadavatel  dovodil z právního jednání 
účastníka, že již nadále nemá zájem na své účasti v zadávacím řízení a tedy neposkytne doklady prokazující splnění 
požadované kvalifikace ani neposkytne součinnost k uzavření smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 10/16/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš nařizuje organizátorovi veřejné zakázky společnosti Allo Tender s.r.o. provedení nového 
posouzení a hodnocení veřejné zakázky s názvem „Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání  a řešení 
bezbariérovosti ZŠ“.  Rozhodnutí o výběru nabídky do finanční částky 17 815 217,- Kč bez DPH rozhodne Rada obce 
Libiš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder              Tomáš Štěpán 
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
V Libiši 5.5.2021 


