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Souhrn usnesení 

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 12.7.2021 
 
Usnesení č. 1/19/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Horčice a pana Iva Pazderu. 
 
Usnesení č. 2/19/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána.  
 
Usnesení č. 3/19/2021  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
1. Kontrola minulých usnesení  
2. Finanční dar zasažené obci Mikulčice živelnou pohromou 
3. PPO Neratovicko 
4. Žádost ZŠ Libiš, okres Mělník o finanční příspěvek, dar určený na zajištění sociálně psychologických 

a preventivních programů dětí 
5. Protipovodňová opatření pro obec Libiš 
6. VII. rozpočtové opatření rozpočtu obce r.2021 – na vědomí 
7. Dotace na pořízení dopravního automobilu pro SDH Libiš 
8. Směna pozemků ve vlastnictví obce Libiš p.č. 609/5, 956/7 a Spolana s.r.o. p.č.776/3 
9. Různé 
10. Závěr 
 
Usnesení č. 4/19/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje finanční dar peněžitý v hodnotě 50.000,-Kč a materiální v hodnotě 
50.000,- Kč zasažené obci Mikulčice živelnou pohromou bez výhrad. 
 
Usnesení č. 5/19/2021 
 Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí informaci, že na PPO Neratovicko podíl obce Libiš na stavbu 
protipovodňové zdi je vyčíslen na 46.647.310,- Kč, což je ekvivalent ročního rozpočtu obce. Rada obce 
požádala Spolanu s.r.o. o převzetí závazku na úhradu nákladu na realizaci projektu „PPO Neratovicko“. 
Výsledek požadavku se dozví na osobním jednání tento čtvrtek. 
 
Usnesení č. 6/19/2021 
 Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo o neposkytnutí daru Základní škole Libiš, okres Mělník na zajištění 
sociálně psychologických a preventivních programů dětí. Důvodem je, že tato činnost je financována 
finančními prostředky z příspěvku na provoz poskytnutého obcí PO ZŠ Libiš. 
 
Usnesení č. 7/19/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí na akci: 
Protipovodňová opatření pro obec Libiš, Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009102 ve 
výši 2 813 348,92 Kč. 
 
Usnesení č. 8/19/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí VII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana činí 
48 108 041,46 Kč, výdajová strana činí 56 314 050,50 Kč a financování je ve výši 8 206 009,04 Kč. 
 
Usnesení č. 9/19/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč z Programu HAS/DOP/043712/2021 na 
pořízení dopravního automobilu pro SDH Libiš. 
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Usnesení č. 10/19/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce Libiš p.č. 609/5 o výměře 79 m2 
a p.č. 956/7 o výměře 1211 m2, k.ú. Libiš za pozemek ve vlastnictví SPOLANA s.r.o., p.č. 776/3 o 
výměře 2781 m2, k.ú. Libiš. Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce byl 
zveřejněn na úřední desce 25.6. – 11.7.2021 po předchozím schválení RO ze dne 21.6.2021. 
 
 
 
…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder              Tomáš Štěpán 
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
V Libiši 13.7.2021 


