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Souhrn usnesení 

z 26. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 25.4.2022 
 
 
Usnesení č. 1/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Iva Pazderu a pana Vladimíra 
Liebezeita. 
 
Usnesení č. 2/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána. 
 
Usnesení č. 3/26/2022  
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. Plánovací smlouva mezi obcí Libiš a investorem společností FRELA INVEST s.r.o. zastoupenou  

Jakubem Vojanem 
6. Požadavky ZŠ Libiš, okr. Mělník a MŠ Libiš (kapacita, školní kuchyň) 
7. Stanovení počtu zastupitelů pro další volební období 
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru  
9. TJ Sokol Libiš, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Libiš 
10. ZO ČZS Libiš – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Libiš  
11. Převedení části finančních prostředků SDH Libiš 
12. Exekuce zemřelého J.Sch. 
13. Navýšení hodnoty stravenek pro uvolněné zastupitele 
14. II. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2022 
15. Různé 
16. Závěr           
 
Usnesení č. 4/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Plánovací smlouvu  mezi obcí Libiš, IČ 00662241, se sídlem Mělnická 
579, Libiš a investorem společností FRELA INVEST s.r.o., IČ 11875640, se sídlem Viktora Huga 377/4, 150 00 
Praha, zastoupená  Jakubem Vojanem, jednatelem, jejímž předmětem je vytvoření podmínek pro 
vybudování nové veřejné komunikace a provedení úprav stávající technické a dopravní infrastruktury k akci 
výstavba rodinných domů a související infrastruktury na pozemcích p.č. 289/1 a 289/2 v k.ú. Libiš a 
pověřuje starostku obce Mgr. Pavlínu Komeštíkovou podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 5/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí výhled na kapacitu ŠJ, ZŠ Libiš a MŠ Libiš vč. stravování 
zaměstnanců a pověřuje starostku k zadání vypracování studie gastroauditu a finanční rozvahy. 
 
Usnesení č. 6/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje 15 členů zastupitelstva obce pro další funkční období (počet obyvatel 
obce k 1.1.2022 byl dle MV ČR - 2237). 
 
Usnesení č.7/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 9.11.2021, reg. č. 
99029641280 a pověřuje starostku obce podpisem. Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení možnosti čerpání 
úvěru nejdéle do 31.7.2022. 
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Usnesení č. 8/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje TJ Sokol Libiš, z.s. navýšení již poskytnuté NI dotace o 224 000,00 Kč na 
zajištění provozu a údržby sokolovny a areálu TJ Sokol Libiš, z.s. a uzavření Dodatku č.1 Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace č.1/2022 a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 9/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje ZO ČZS Libiš, z.s. navýšení již poskytnuté IN dotace o 80 000,- Kč na 
nákup Pasterizéru PP 250 a uzavření Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 10/2022 a 
pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 10/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje převedení části finančních prostředků z krizové výbavy, a to ve výši 
150.000,- Kč, na opravu auta CAS 40. 
 
Usnesení č. 11/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo, na základě obdrženého Usnesení Č.j.: 003 EX  od 
Exekutorského úřadu Praha 10 a vzhledem k výši jistiny 1 000,- Kč, nehradit zálohu na náklady exekuce ve 
výši 500,- Kč a bere na vědomí, že exekutor exekuci zastaví. 
 
Usnesení č. 12a/26/2022 
a/ Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje navýšení hodnoty stravenek pro uvolněné členy zastupitelstva obce 
na 110,- Kč/ks za stejných podmínek, jako mají zaměstnanci. 
 
Usnesení č. 12b/26/2022 
b/ Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Rozpočet Sociálního fondu obce Libiš pro rok 2022 s účinností od 
01.05.2022 s tím, že se mění rozpis u stravenek a nemění se finanční příděl do Sociálního fondu obce Libiš  v 
roce 2022 a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 12c/26/2022 
c/ Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Změnu Vnitřního předpisu k používání Sociálního fondu obce Libiš 
Dodatek č.8 s platností a účinností od 01.05.2022 a pověřuje starostku obce podpisem. 
 
Usnesení č. 13/26/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje II. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022. Příjmová strana 
činí 48 976 815,09 Kč, výdajová strana činí 86 987 934,59 Kč a financování je ve výši 38 011 119,50 Kč. 
 
 
 
…………………..         ……………….. 
Marcel Eder        Tomáš Štěpán 
místostarosta        zastupitel 
 
 
 
V Libiši 27.4.2022 


