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Souhrn usnesení 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 17.5.2021 
 
Usnesení č. 1a/17/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana Miloslava Kohouta. 
 
Usnesení č. 1b/17/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana Iva Pazderu. 
 
Usnesení č. 2a/17/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem návrhové komise pro dnešní jednání zastupitelstva pana Marcela Edera.  
 
Usnesení č. 2b/17/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem návrhové komise pro dnešní jednání zastupitelstva pana Tomáše Štěpána.  
 
Usnesení č. 3/17/2021  
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. TJ Sokol Libiš, z.s. – žádost o poskytnutí dotace na rok 2021 – na opravu závlah 
6. Nákup akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
7. V. rozpočtové opatření rozpočtu r.2021 
8. Schválení výsledku zadávacího řízení na DA VJSDH Libiš 
9. Různé 
10. Závěr 
 
Usnesení č. 4/17/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje pro rok 2021 (dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí 
dotace ve výši nad 50 000,- Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám)  
závazný ukazatel rozpočtu: NI dotaci na opravu závlah … 150 000,-Kč TJ Sokolu Libiš z.s.. 
Výše uvedená dotace podléhá vyúčtování do 15.02.2022. Zároveň Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 5/17/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo odkoupit od společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 288 kusů akcí za cenu 
366,00 Kč za jednu akcii, v celkové hodnotě 105 408,00 Kč a pověřuje starostku obce dalším jednáním se společností 
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.. 
 
Usnesení č. 6/17/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje V. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana činí  
45 283 299,54 Kč, výdajová strana činí 54 564 050,50 Kč a financování je ve výši 9 280 750,96 Kč. 
 
Usnesení č. 7/17/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje výběr dodavatele požárního dopravního automobilu k veřejné zakázce "Pořízení 
nového dopravního automobilu pro obec Libiš" a pověřuje starostku Mgr. Pavlínu Komeštíkovou uzavřít Kupní 
smlouvu s vítěznou firmou Auto Trutnov, s.r.o., IČO: 25931270. 
 
 
…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder              Tomáš Štěpán 
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
V Libiši 17.5.2021 


