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Souhrn usnesení 

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 21.3.2022 
 
Usnesení č. 1/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Iva Pazderu a pana Vladimíra 
Liebezeita. 
 
Usnesení č. 2/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána.  
Usnesení č. 3/25/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
Volba ověřovatelů zápisu 
1. Volba ověřovatelů zápisu 
2. Volba návrhové komise 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola minulých usnesení 
5. Kupní smlouva mezi obcí Libiš a Mgr. Kristýnou Ederovou a Ing. Karolínou Ederovou o prodeji  
 nemovitého majetku  
6. Schválení „Plánovací smlouvy“ 
7. Zpráva o provedených inventurách 
8. Schválení účetní závěrky za rok 2021 
9. Hospodářská činnost – převedení hospodářského výsledku z HoČ na účet výsledku hospodaření  
 předcházejících účetních období 
10. Schválení přijetí daru a uzavření Darovací smlouvy od ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 
11.  Schválení dotace ZO Českého zahrádkářského svazu Libiš 
12. Schválení dotace SH – ČMS Sboru dobrovolných hasičů Libiš (pro dospělé) 
13. Schválení dotace SH – ČMS Sboru dobrovolných hasičů Libiš (pro mladé hasiče) 
14. Schválení dotace Spolku přátel tradičního jazzu a swingu z.s. 
15. Schválení realizace opěrné zdi na pozemku p. č. 737/3 – „Sběrné místo“ – zahájení stavby 
16.  Schválení realizace oplocení pozemku p.č. 27/1 vč. pojezdových vrat – zahájení stavby 
17. Přechod pro chodce z ul. Štechovy do ul. Na Potoce 
18. Špičákova zahrada – výběrové řízení generálního dodavatele (informace) 
19. Špičákova zahrada – schválení nabídky na autorský a technický dozor investora 
20. ZŠ Libiš – půdní vestavba – dodatek smlouvy č. 1 s Raeder & Falge s.r.o. 
21. ZŠ Libiš – půdní vestavba – schválení zahájení dvou poptávek trhu na vybavení odborných učeben          
 a objednávky venkovních úprav dle požadavku dotace 
22. ČOV – zahájení akce „ČOV – I. etapa intenzifikace“ 
23. Zřízení transparentního účtu pro „Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v k. ú. Libiš“  
24. Poskytnutí daru na transparentní účet 
25. I. Rozpočtové opatření roku 2022 
26. Zrušení Usnesení č.5/17/2021 Zastupitelstva obce Libiš ze dne 17.5.2021– odkoupení akcií  
 od společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. 
27. Různé 
28. Závěr 
 
Usnesení č. 4/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Kupní smlouvu  mezi obcí Libiš, se sídlem Mělnická 579, Libiš,  
IČ: 00662241, zastoupené starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a , trvale bytem 

,  a , trvale bytem , , jejímž 
předmětem je úplatná  koupě nemovité věci – část pozemku p.č. st. 1997 o výměře 7 m2 a p.č. 83/7  
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o výměře 34 m2 v k.ú. Libiš z důvodu narovnání nesouladu v KN a to za dohodnutou cenu ve výši  1 000,00 
Kč/ m2, tj. kupní cenu celkem 41 000,00 Kč  a pověřuje starostku obce Libiš Mgr. Pavlínu Komeštíkovou 
jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 5/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Plánovací smlouvu. 
 
Usnesení č. 6/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí provedené inventarizace majetku k 31.12.2021, schvaluje 
„Inventarizační zprávu k 31.12.2021“ a zápisy inventarizačních komisí. 
 
Usnesení č.7/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje účetní závěrku obce Libiš za rok 2021. Bylo zjištěno, že schvalovaná 
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
Hospodářský výsledek běžného účetního období roku 2021 obce Libiš je k 31.12.2021 ve výši 15 576 488,26 
Kč (z hlavní činnosti 15 242 373,31 Kč, z hospodářské činnosti 334 114,95 Kč). 
 
Usnesení č. 8/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti  
r. 2021, ve výši 334 114,95 Kč na účet výsledku hospodaření předcházejících účetních období. 
 
Usnesení č. 9/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč a uzavření Darovací smlouvy 
se společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., zastoupenou Katarzynou Woš, jednatelkou a Adamem 
Jaroszem, jednatelem, se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 27597075, DIČ: CZ27597075 DIČ (pro účely 
DPH): CZ699000139 a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlínu Komeštíkovou podpisem Darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 10/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje ZO ČZS Libiš, z.s. poskytnutí IN dotace ve výši 150 000,- Kč na nákup 
Pasterizéru PP 250 a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 10/2022 a pověřuje starostku 
obce podpisem. IN dotace je oproti požadavku  265 000,- Kč ponížena, důvodem jsou nedostatečné finanční 
prostředky obce Libiš pro rok 2022. IN dotace podléhá vyúčtování do 15.02.2023. 
 
Usnesení č. 11/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje SH – ČMS Sboru dobrovolných hasičů Libiš poskytnutí NI dotace  
ve výši 389 000,- Kč na pokrytí výdajů spojených s činností dospělých a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace č. 7/2022 a pověřuje starostku obce podpisem. NI dotace je oproti požadavku  639 000,- 
Kč ponížena, důvodem jsou nedostatečné finanční prostředky obce Libiš pro rok 2022. NI dotace podléhá 
vyúčtování do 15.02.2023. 
 
Usnesení č. 12/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje SH – ČMS Sboru dobrovolných hasičů Libiš poskytnutí NI dotace  
ve výši 333 200,- Kč na pokrytí výdajů spojených s činností mládeže a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace č. 8/2022 a pověřuje starostku obce podpisem. NI dotace je oproti požadavku   
435 200,- Kč ponížena, důvodem jsou nedostatečné finanční prostředky obce Libiš pro rok 2022.  
NI dotace podléhá vyúčtování do 15.02.2023. 
 
Usnesení č. 13/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Spolku přátel tradičního jazzu a swingu z.s. poskytnutí NI dotace  
ve výši 10 000,- Kč na pokrytí výdajů spojených s Festivaly v r.2022 a uzavření Veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace č. 9/2022 a pověřuje starostku obce podpisem. NI dotace je oproti požadavku   
100 000,- Kč ponížena, důvodem jsou nedostatečné finanční prostředky obce Libiš pro rok 2022.  
NI dotace podléhá vyúčtování do 15.02.2023. 
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Usnesení č. 14/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zahájení stavby s názvem „Opěrná zeď na pozemku p.č. 737/3“  
na sběrném dvoře V Chaloupkách ve výši 250 000,- Kč. 
 
Usnesení č. 15/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zahájení stavby s názvem „Oplocení pozemku p.č. 27/1  
vč. pojízdných vrat“ na sběrném dvoře V Chaloupkách ve výši 420 000,- Kč. 
 
Usnesení č. 16/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zahájení akce s názvem „Přechod pro chodce z ul.Štechova  
do ulice Na Potoce. 
 
Usnesení č. 17a/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek ze den 16. 3. 2022 zpracovanou  
k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš“. 
 
Usnesení č. 17b/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje přidělení veřejné zakázky „Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš“ 
společnosti MEGA a.s. IČ: 445 671 46, s nabídkovou cenou 8 843 703,14Kč bez DPH, která byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Usnesení č. 17c/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje starostku obce Mgr. Pavlínu Komeštíkovou k podpisu smlouvy o dílo se 
společností MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 44567146 po ukončení lhůty  
pro podání námitek a splnění všech požadavků plynoucích ze zadávací dokumentace před podpisem 
smlouvy. 
 
Usnesení č. 18a/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí nabídku na zajištění TDI k projektu „Revitalizace Špičákovy 
zahrady v obci Libiš“ od společnosti Zahradní architektura Martinov s.r.o., IČ: 273 954 21 s cenou 104 400,-
Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 18b/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje starostku obce podpisem příkazní smlouvy na zajištění TDI k projektu 
„Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš“ se společností Zahradní architektura Martinov s.r.o., IČ: 273 
954 21, Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem. 
 
Usnesení č. 18c/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí nabídku na zajištění činností autorského dozoru k projektu 
„Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš“ od Ing. Barbory Eismanové Noskové s cenou 68 750,-Kč        
bez DPH. 
 
Usnesení č. 18d/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš pověřuje starostku obce podpisem příkazní smlouvy na zajištění činností 
autorského dozoru k projektu „Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš“ s Ing. Barborou Eismanovou 
Noskovou, IČ: 73721891, Sedlákova 37/15A, 301 00 Plzeň Valcha. 
 
Usnesení č. 19/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo číslo: C44/21 se zhotovitelem 
Raeder  & Falge s.r.o, se sídlem Přívozní 114/2, PSČ 410 02 Lovosice, IČ 28714989. Tímto dodatkem dochází 
k nahrazení textu odstavce 3.1., kdy zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 221 
kalendářních dní od protokolárního předání staveniště, včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání 
kompletních podkladů dle této smlouvy.   
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Usnesení č. 20/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje vybavení čtyř odborných učeben dle Studie proveditelnosti. 
 
Usnesení č. 21/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš zahajuje akci s názvem „ČOV – I. etapa intenzifikace“. 
 
Usnesení č. 22/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zřízení transparentního účtu pro „Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří 
jsou ubytovaní v k. ú. Libiš“. 
 
Usnesení č. 23/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč na obcí zřízený 
transparentní účet pro „Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v k. ú. Libiš“. 
 
Usnesení č. 24/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje I. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022. Příjmová strana 
činí 48 853 663,15 Kč, výdajová strana činí 86 987 934,59 Kč a financování je ve výši 38 134 271,44 Kč. 
 
Usnesení č. 25/25/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš revokuje Usnesení č.5/17/2021 Zastupitelstva obce Libiš ze dne 17.5.2021  a nově 
rozhodlo, že nebude odkupovat od společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 288 kusů akcí  za cenu 366,00 
Kč za jednu akcii, v celkové hodnotě 105 408,00 Kč. 
 
 
 
 
…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder        Tomáš Štěpán  
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
 
 
V Libiši 21.3.2022 


