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Souhrn usnesení 
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 24.11.2021 

 

Usnesení č. 1/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Miloslava Kohouta a pana Iva 
Pazderu. 

 

Usnesení č. 2/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Tomáše Štěpána a pana 

Vladimíra Liebezeita. 

 

Usnesení č. 3/22/2021  

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. Nákup dopravního prostředku pro údržbu obce 

6. Zrušení usnesení č. 14/21/2021 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o poplatcích za komunální odpad 

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o systému nakládání s komunálním odpadem 

9. Změna vnitřního předpisu k používání sociálního fondu obce Libiš – dodatek č. 7 

10. Žádost o podání dotace u MMR na herní prvky v parku Špičákova zahrada  

11. Žádost TJ Sokol Libiš poskytnutí dotace na r. 2021 

12. XV. rozpočtové opatření rozpočtu obce r. 2021 - na schválení  
13. Účtování úroků z úvěru na spolufinancování projektu „Půdní vestavba – Rozvoj odborného 
vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“ 

14. Odměny členům komisí a výborů 

15. Různé 

16. Závěr 
 

Usnesení č. 4/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje nákup multifunkčního vozidla značky AVANT v ceně 763 438,- Kč. 
 
Usnesení č. 5/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš ruší Usnesení č. 14/21/2021 z jednání Zastupitelstva obce Libiš  ze dne 1. 11. 
2021, a to schválení obecně závazné vyhlášky obce Libiš č.1/2021 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Usnesení č. 6/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Libiš č.1/2021 o místním poplatku  
za obecní systém odpadového hospodářství a pověřuje starostku a místostarostu obce podpisem. 
 

Usnesení č. 7/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Libiš č.2/2021 o obecním systému 
odpadového hospodářství na území obce Libiš a pověřuje starostku a místostarostu obce podpisem. 
 

Usnesení č. 8/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Změnu Vnitřního předpisu k používání Sociálního fondu obce Libiš 
Dodatek č.7 s platností od 25.11.2021 a pověřuje starostku obce podpisem. 
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Usnesení č. 9/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Revitalizace a 
posílení rekreačního potenciálu Špičákovy zahrady, Libiš“, konkrétně na vybudování robinsonádního 
hřiště do programu MMR dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku a pověřuje starostku podpisem. 
 

Usnesení č. 10/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi Obcí Libiš, Mělnická 579, Libiš, 277 
11, IČO: 00662241, zastoupenou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a společností WITERO s.r.o., 
Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO: 24235865, zastoupenou Martinem Hrbkem – 

jednatelem společnosti na zabezpečení přípravy a administrace žádosti o dotaci na akci „Revitalizace a 
posílení rekreačního potenciálu Špičákovy zahrady, Libiš“  a pověřuje starostku obce podpisem. 
 

Usnesení č. 11/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000,00 Kč TJ Sokol Libiš, 
z.s. na nákup stavební buňky, vybavení nábytkem, připojení elektro, dopravu, osazení do terénu a s tím 
spojené práce v areálu TJ Sokol Libiš, z.s., schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace č.19/2021 a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 12/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje XV. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana 

činí 49 872 289,56 Kč, výdajová strana činí 59 547 581,50 Kč a financování je ve výši 9 675 291,94 Kč. 
 

Usnesení č. 13/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo účtovat úroky z úvěru na spolufinancování projektu „Půdní vestavba 
– Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“ do zařazení stavby do majetku obce 
pod stavbu, po zařazení do nákladů. 
 
Usnesení č. 14/22/2021 

Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje poskytnutí odměn členům Finančního výboru obce Libiš: 
M.Pazderovi   a Ing. J.Zerzaňovi . 
 

 

 

…………………..                                                                ……………….. 
Tomáš Štěpán              Vladimír Liebezeit 
zastupitel                                                                   zastupitel 

 

V Libiši 24.11. 2021 


