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Souhrn usnesení 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 13.12.2021 
 
Usnesení č. 1/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Miloslava Kohouta  a pana 
Dalimila Tachecího. 
 
Usnesení č. 2/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána. 
 
Usnesení č. 3/23/2021  
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. Schválení rozpočtu na rok 2022 
6. Zahájení nových staveb z rozpočtu na rok 2022 – bude upřesněno podle schváleného rozpočtu 
7. Schválení poskytnutých dotací a příspěvků obcí v roce 2022 
8. Schválení rozpočtu Sociálního fondu obce Libiš na rok 2022 
9. Schválení odměn členkám sociální komise 
10. Delegování zástupců na valné hromady VKM, a.s. pro rok 2022 
11. 1. úprava Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2021-2023 
12. Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2023-2025 
13. Odměny členům komisí a výborů za rok 2021 
14. Směna pozemků 
15. Různé 
16. Závěr 
 
Usnesení č. 4/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje schodkový rozpočet na rok 2022, kde příjmy jsou členěny  
na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové. Příjmová 
strana činí 48 408 538,00 Kč, výdajová strana činí 83 451 763,00 Kč a financování je ve výši  35 043 225,00 
Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky z minulých let a úvěrem. 
 
Usnesení č. 5/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje stavbu kolumbárií na evangelickém hřbitově. 
 
Usnesení č. 6/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje revitalizaci Špičákovy zahrady, kdy výdaje budou investiční  
i neinvestiční. Investiční výdaje dosud realizované se stávají součástí rozestavěné stavby. 
 
Usnesení č. 7/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje pro rok 2022 tyto závazné ukazatele rozpočtu: 
1/ NI příspěvek na provoz pro PO MŠ Libiš vč. odpisů ……1 700 000,- Kč; 
2/ NI příspěvek na provoz pro PO ZŠ Libiš, okres Mělník vč. odpisů ……1 655 000,- Kč – příspěvek je 
oproti požadavku ponížen o 350 000,- Kč, důvodem je úprava cen energií na reálnou hodnotu; 
3/ dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnuté dotace (ve výši nad 50 000,- Kč  
v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám): 
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a/ TJ Sokolu Libiš z.s.: NI dotaci na zajištění provozu a údržby sokolovny a areálu TJ Sokol Libiš, z.s.            
… 1 808 000,-Kč – příspěvek je oproti požadavku  2 300 000,- Kč ponížen, důvodem jsou nedostatečné 
finanční prostředky obce Libiš pro rok 2022; 
b/ TJ Sokolu Libiš z.s.: NI dotaci na činnost TJ Sokol Libiš, z.s. … 785 000,-Kč – příspěvek je oproti 
požadavku  980 000,- Kč ponížen, důvodem jsou nedostatečné finanční prostředky obce Libiš pro rok 
2022; 
c/ TJ Sokolu Libiš z.s.: NI dotaci na zajištění oslav 90 let vzniku TJ Sokol Libiš, z.s. … 150 000,-Kč – 
příspěvek je oproti požadavku  200 000,- Kč ponížen, důvodem jsou nedostatečné finanční prostředky 
obce Libiš pro rok 2022; 
d/ Římskokatolické farnosti Neratovice: na restaurování dřevěného polychromovaného kazetového 
stropu kostela sv. Jakuba Staršího v Libiši … 67 000,- Kč; 
e/ Charitě Neratovice: NI dotaci na sociální služby u klientů z Libiše, poskytované dle zákona 
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů      … 500 000,-Kč – příspěvek je oproti požadavku  
600 000,- Kč ponížen, důvodem jsou nedostatečné finanční prostředky obce Libiš pro rok 2022; 
f/ Domu Kněžny Emmy – domovu pro seniory v Neratovicích: NI dotaci na úhradu části provozních 
nákladů vynaložených na pobyt občanů obce Libiš      … 100 000,-Kč; 
Výše uvedené dotace podléhají vyúčtování do 15.02.2023. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí výše uvedených dotací a pověřuje starostku obce jejich 
podpisem. 
4/ dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí finančního daru (ve výši nad 50 
000,- Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám): 
a/ Nuovodent Mělník s.r.o.: finanční dar … 56 200,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem darovací 
smlouvy. 
 
Usnesení č. 8/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš vydává souhlas s realizací akce dle dotační výzvy Národní sportovní agentury 
č.8/2021 „KABINA“, program č.162 51-Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021 – 2025  
a schvaluje spolufinancování  této akce v hodnotě 200 000,- Kč (20%). 
 
Usnesení č. 9/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Libiš pro rok 2022 s tím, že v roce 
2022 bude finanční příděl do Sociálního fondu obce Libiš ve výši 140 000,- Kč a pověřuje starostku obce 
podpisem. 
 
Usnesení č. 10/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje odměny členkám sociální komise s účinností od 1. února 2022   
do 30. listopadu 2022 měsíčně ve výši  každé , , , 

. 
 
Usnesení č. 11/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš deleguje paní Mgr. Pavlínu Komeštíkovou a pana Marcela Edera na valné 
hromady VKM, a.s. v roce 2022.    
 
Usnesení č. 12/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje 1. úpravu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2021 - 
2023. 
 
Usnesení č. 13/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2023 - 2025. 
 
Usnesení č. 14/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje poskytnutí odměny člence Kulturní komise obce Libiš   
ve výši . 
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Usnesení č. 15/23/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo směnit pozemek p.č. 479/4 (lesní pozemek) o výměře 1026 m2   
ve vlastnictví obce Libiš za pozemky p.č. 480/5 (lesní pozemek) o výměře 396 m2 a p.č. 460/5 (lesní 
pozemek) o výměře 630 m2 ve vlastnictví fyzické osoby a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder        Tomáš Štěpán  
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
 
 
V Libiši 13.12.2021 


