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Souhrn usnesení 

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 1.11.2021 
 
Usnesení č. 1/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Miloslava Kohouta a pana Iva 
Pazderu. 
 
Usnesení č. 2/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána. 
 
Usnesení č. 3/21/2021  
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. XI. rozpočtové opatření rozpočtu obce r.2021 – na vědomí 
6. XII. rozpočtové opatření rozpočtu obce r.2021 – na vědomí 
7. XIII. rozpočtové opatření rozpočtu obce r.2021 – na vědomí 
8. Schválení úvěru u Komerční banky, a.s. 
9. Žádosti TJ Sokol Libiš, z.s. o poskytnutí dotací na r.2021 
10. XIV. rozpočtové opatření rozpočtu obce r.2021 – ke schválení 
11. Prodej a vklad vodohospodářského majetku obce Libiš do VKM a.s. 
12. Revokace Usnesení č.13/20/2021 Zastupitelstva obce Libiš ze dne 26.8.2021 
13. Revokace Usnesení č.11/20/2021 Zastupitelstva obce Libiš ze dne 26.8.2021 
14. Zrušení Usnesení č.21/15/2021 Zastupitelstva obce Libiš ze dne 22.3.2021 
15. Obecně závazná vyhláška obce Libiš č.1/2021 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
16. Nákup vozidla s jednoramenným nosičem kontejnerů v kategorii SS pro obec Libiš. 
17. Různé 
18. Závěr 
 
Usnesení č. 4/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí XI. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana činí 
48 839 598,60 Kč, výdajová strana činí 56 934 850,50 Kč a financování je ve výši 8 095 251,90 Kč. 
 
Usnesení č. 5/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí XII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana 
činí 49 233 329,60 Kč, výdajová strana činí 57 297 581,50 Kč a financování je ve výši 8 064 251,90 Kč. 
 
Usnesení č. 6/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí XIII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana 
činí 49 570 289,56 Kč, výdajová strana činí 57 597 581,50 Kč a financování je ve výši 8 027 291,94 Kč. 
 
Usnesení č. 7/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s.  ve výši 10 000 000,00 Kč vč. 
DPH  a všech podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru č.99029641280 a pověřuje starostku obce 
podpisem. Úvěr bude použit ke spolufinancování investiční akce „Půdní vestavba - Rozvoj odborného 
vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“. 
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Usnesení č. 8/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 900 000,00 Kč na nákup 
vřetenové sekačky pro TJ Sokol Libiš, z.s., schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace č.18/2021 a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 9/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí Žádost o poskytnutí dotace na rok 2021 od TJ Sokol Libiš, z.s. 
obdrženou dne 7.5.2021, evidovanou pod Č.j.: 01372/2021/LIB/MMö a nevyhovuje této žádosti. 
Důvodem nevyhovění je účel, na nějž by byla dotace použita. 
 
Usnesení č. 10/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje XIV. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana 
činí 49 572 289,56 Kč, výdajová strana činí 58 797 581,50 Kč a financování je ve výši 9 225 291,94 Kč. 
 
Usnesení č. 11/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš revokuje Usnesení č.13/20/2021 ze dne 26.8.2021 a nově schvaluje Dodatek 
č.2 ke Smlouvě o sdružení peněžních prostředků a společné účasti na zajištění dokumentace  
pro územní řízení pro akci PPO Neratovicko a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 12a/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš revokuje Usnesení č.11/20/2021 písmeno a/ ze dne 26.8.2021 a nově 
schvaluje  výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 - 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 pozemku p. č. 857 dle předloženého návrhu, který zastupitelstvo schválilo 
společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou. 
 
Usnesení č. 12b/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš revokuje Usnesení č.11/20/2021 písmeno b) ze dne 26.8.2021 a nově 
schvaluje  výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 - 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 pozemku p. č. 812/2 dle předloženého návrhu, který zastupitelstvo 
schválilo společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou. 
 
Usnesení č. 13/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš ruší Usnesení č. 21/15/2021 ze dne 22.3.2021. 
 
Usnesení č. 14/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Libiš č.1/2021 o místním poplatku  
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 15/21/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje, na základě výběrového řízení provedeného firmou Allo Tender 
s.r.o.,  nákup vozidla s jednoramenným nosičem kontejnerů v kategorii SS ve výši 4 889 048,00 Kč  
a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
 
 
 
…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder              Tomáš Štěpán 
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
V Libiši 1.11. 2021 


