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Souhrn usnesení 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 10.1.2022 
 
Usnesení č. 1/24/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Iva Pazderu  a pana Vladimíra 
Liebezeita. 
 
Usnesení č. 2/24/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána. 
 
Usnesení č. 3/24/2022  
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. Prodej a vklad vodohospodářského majetku obce Libiš do VKM 
6. XVI. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – na vědomí 
7. Různé 
8. Závěr 

 
Usnesení č. 4/24/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš neschvaluje 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. 5/24/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí XVI. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana 
činí 50 322 289,56 Kč, výdajová strana činí 59 997 581,50 Kč a financování je ve výši 9 675 291,94 Kč. 
 
Usnesení č. 6/24/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje hlasovat o bodu 5. Prodeji a vkladu vodohospodářského majetku obce 
Libiš do VKM (o usnesení 4/24/2022) per rollam 
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…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder        Tomáš Štěpán  
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
 
 
V Libiši 13.1.2022 


