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Souhrn usnesení 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 26.8.2021 
 
Usnesení č. 1/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Horčice a pana Iva 
Pazderu. 
 
Usnesení č. 2/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Dalimila Tachecí.  
 
Usnesení č. 3/20/2021  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
1. Kontrola minulých usnesení  
2. VIII. rozpočtové opatření rozpočtu obce r.2021 – na vědomí 
3. IX. rozpočtové opatření rozpočtu obce r.2021 – na vědomí 
4. Zahájení stavby „Chodník ul.Budovatelů do ul. V Chaloupkách, Libiš“ 
5. Revokace Usnesení č.4/19/2021 Zastupitelstva obce Libiš ze dne 12.7.2021 
6. Dodatečné schválení poskytnutého materiálního daru ve výši 11 796,00 Kč Sboru 
dobrovolných hasičů Mikulčice 
7. Myslivecké sdružení Obříství-Libiš, z.s. – žádost o dotaci  
8. Zřizovací listina PO ZŠ Libiš, okres Mělník 
9. Žádost o dotaci v NPŽP „Sázíme budoucnost“ – alej Libišanů na Pakách (jsou opět alokovány 
finanční prostředky) 
10. Memorandum o spolupráci mezi Spolanou s.r.o. a Obcí Libiš – je domluveno, že Spolana na 
stavbu protipovodňové zdi 100% kompenzuje naše náklady za Projekt 
11. Dodatek č. 1 smlouva o sdružení prostředků 
12. Budoucí kupní smlouva – na výkup pozemků pro stavbu protipovodňové zdi  
13. Zahájení výběrového řízení na akci: „Revitalizace a posílení rekreačního potenciálu Špičákovy 
zahrady“ 
14. Žádost o vyjádření k dělení pozemku a napojení na příjezdovou komunikaci ul. Na Pěšinách 
15. Zvýšení základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 
16. Přeprava žáků ZŠ Libiš do náhradní budovy 
17. Různé 
18. Závěr 
 
Usnesení č. 4/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí VIII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021.  
Příjmová strana činí 48 208 041,46 Kč, výdajová strana činí 56 414 050,50 Kč a financování je ve výši  
8 206 009,04 Kč. 
 
Usnesení č. 5/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí IX. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana 
činí 48 541 438,60 Kč, výdajová strana činí 56 414 050,50 Kč a financování je ve výši 7 872 611,90 Kč. 
 
Usnesení č. 6/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje stavbu: Chodník ul.Budovatelů do ul. V Chaloupkách, Libiš. 
 
Usnesení č. 7/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš revokuje Usnesení č.4/19/2021 ze dne 12.7.2021 a nově schvaluje finanční 
dar peněžitý v hodnotě 50 000,- Kč a materiální v hodnotě 50 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů 
Mikulčice, zasaženým živelnou pohromou bez výhrad. 
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Usnesení č. 8/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš dodatečně schvaluje poskytnutí materiálního daru ve výši 11 796,00 Kč Sboru 
dobrovolných hasičů Mikulčice, zasaženým živelnou pohromou, který byl již odeslán společně 
 s materiálním darem  - viz. Usnesení ZOL č. 4/19/2021 revokované Usnesením ZOL č.7/20/2021. 
 
Usnesení č. 9/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje: 
a/ navýšení již poskytnuté NI dotace o 40 000,00 Kč na činnost pro Myslivecké sdružení Obříství-Libiš, 
z.s.. b/uzavření Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.10/2021 a pověřuje 
starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 10/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje podle ust. § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“) Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Libiš, okres Mělník se zřízením dalšího místa vzdělávání a školských služeb na adrese 
Palackého 43, 277 11  Neratovice a místem poskytování školských služeb na adrese Palackého 28, 277 
11 Neratovice a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 11/20/2021 
a) Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 5/2021 - NPŽP – 5.4.A „Sázíme 
budoucnost“ a to včetně udržitelnosti projektu obcí, která je rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude 
provedena v termínu v souladu s danou výzvou, na pozemcích p. č. 857 dle předloženého návrhu, který 
zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou. 
 
b) Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 5/2021 - NPŽP – 5.4.A „Sázíme 
budoucnost“ a to včetně udržitelnosti projektu obcí, která je rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude 
provedena v termínu v souladu s danou výzvou, na pozemcích p. č. 824 dle předloženého návrhu, který 
zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou. 
 
Usnesení č. 12/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi Spolanou s.r.o., se sídlem 
Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 277 11, IČO: 451 47 787, zastoupenou Piotrem Kearneyem a Miroslavem 
Faltou a Obcí Libiš, se sídlem Libiš, Mělnická 579, PSČ 277 11, IČO: 00662241, zastoupenou starostkou 
obce Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 13/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje dodatek č. 1 o sdružení prostředků PPO Neratovicko a pověřuje 
starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 14/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na dobu 10ti let o protipovodňové 
zdi – PPO Neratovicko. 
 
Usnesení č. 15/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo zahájit výběrové řízení na akci „Revitalizace a posílení rekreačního 
potenciálu Špičákovy zahrady“ prostřednictvím společnosti Allo Tender s.r.o. a pověřuje starostku 
podepsáním smlouvy na administraci a organizaci veřejné zakázky. 
 
 



3 
 

Usnesení č. 16/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí žádost dělení pozemku p.č. 289/1, k.ú. Libiš dle 
Geometrického plánu č. 1752-410/2021 a napojení nově vzniklých pozemků na příjezdovou komunikaci 
v ul. Na Pěšinách, Libiš. 
 
Usnesení č. 17/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje rozšíření usnesení č. 13/14/2020 o následující formulaci: 
- nepeněžitý vklad obce Libiš, jehož předmětem je vybraná kanalizační infrastruktura v obci Libiš včetně 
přečerpávací stanice odpadních vod 1 Libiš (Libušino náměstí) a její technologie, přečerpávací stanice 
odpadních vod 2 Libiš (V Chaloupkách) a její technologie, přečerpávací stanice odpadních vod 3 Libiš 
(Za Kralupkou), čistírny odpadních vod a její technologie, stavební parcela č. parc.  st.1543 – zastavěná 
plocha a nádvoří, , jejíž součástí je stavba bez č. p./č. e. – stavba technického vybavení, pozemková 
parcela č. parc. 4/4 – ostatní plocha, vše v katastrálním území obce Libiš a vybraná vodovodní 
infrastruktura v obci Libiš tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném 
společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Jiřím Šnajdrem, číslo posudku 6072-12-2021, částkou 44 792 
100,00 Kč, 
- souhlasí s jeho vznesením do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., IČ 463 56 
991, se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 33 
809 kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s., znějících na jméno, o 
jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním 
kursem 1 324,85 Kč, 
- pověřuje starostku obce k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména uzavření smlouvy o upsání 
akcií, prohlášení o vznesení nepeněžitého vkladu, smlouvy o vkladu a protokolu o předání a převzetí 
nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti, 
- schvaluje prodej vodohospodářského majetku obce Libiš, jehož předmětem je vybraný 
vodohospodářský majetek tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká 
znalecká, a.s., č. posudku6073-12-2021, za kupní cenu ve výši 3 756 564,00 Kč, 
- pověřuje starostku obce Mgr. Pavlínu Komeštíkovou k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména 
k uzavření kupní smlouvy. 
 
Usnesení č. 18/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje náklady ve výši 2 783,- Kč vč. DPH za jeden školní den pro přepravu 
žáků I. stupně ZŠ Libiš do náhradní školní budovy v Palackého 43, Neratovice – Lobkovice, po 
nezbytnou dobu stavby „půdní vestavba ZŠ Libiš“ prostřednictvím firmy „SAD BUS s.r.o. v těchto pevně 
stanovených časech: tam z parkoviště u ZŠ Libiš, Školní 180, Libiš v 6:25 hod a 7:25 hod a zpět od 
budovy školy v Lobkovicích, Palackého 43, Neratovice – Lobkovice ve 14:00 hod a v 16:30 hod. 
 
Usnesení č. 19/20/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje X. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana činí  
48 541 438,60 Kč, výdajová strana činí 56 636 690,50 Kč a financování je ve výši 8 095 251,90 Kč. 
 
 
 
 
…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder              Dalimil Tachecí 
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
 
V Libiši 27. 8. 2021 


