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Souhrn usnesení 

z 27. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 20.6.2022 
 
 
Usnesení č. 1/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Iva Pazderu a pana Miloslava 
Kohouta. 
 
Usnesení č. 2/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána. 
 
Usnesení č. 3/27/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
1. Kontrola minulých usnesení  
2. Schválení Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2021 a Zprávy o výsledku přezkoumání  
hospodaření obce Libiš za rok 2021 
3. Zrušení Usnesení č. 7/23/2021/d/ ze dne 13.12.2021 (o schválení dotace Římskokatolické farnosti 
Neratovice) 
4. SH ČMS – SDH Libiš – žádost o dotaci  
5. Evangelická církev – žádost o dotaci  
6. Římskokatolická farnost – zpětvzetí žádosti o dotaci  
7. III. rozpočtové opatření rozpočtu r.2022 
8. Časový plán obce Libiš pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší 
9. Odměna členům komisí 
10. ZŠ Libiš - půdní vestavba – informace o vývoji stavby 
11. Špičákova zahrada – informace o stavbě 
12. Různé 
13. Závěr 
 
Usnesení č. 4/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí trvání bodů usnesení: č.7/11/2020 – převedení ČOV  
do majetku VKM a.s.; č.13/14/2020 – vložení vodohospodářského majetku do VKM a.s.; č.17/20/2021  
– rozšíření Usnesení č. 13/14/2020 – viz. výše.; č. 15/23/2021 – směna pozemků parc. č. 479/4  
za pozemky parc. č. 480/5 a 460/5. 
 
Usnesení č. 5/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje celoroční hospodaření obce (Závěrečný účet obce Libiš za rok 2021 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2021 provedené Středočeským 
krajem, odborem kontroly) bez výhrad. 
 
Usnesení č. 6/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš ruší Usnesení č.7/23/2021 písmeno d/ ze dne 13.12.2021 o poskytnutí dotace 
Římskokatolické farnosti Neratovice na restaurování dřevěného polychromovaného kazetového stropu 
kostela sv. Jakuba Staršího v Libiši. 
 
Usnesení č.7/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje SH ČMS-Sboru dobrovolných hasičů Libiš navýšení již poskytnuté NI 
dotace o 50 000,- Kč na pokrytí výdajů spojených s činností dospělých, konkrétně navýšení kulturních akcí 
pořádaných pod záštitou SDH a uzavření Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.7/2022 
a pověřuje starostku obce podpisem. 
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Usnesení č. 8/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš neschvaluje Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Libiši poskytnutí NI 
dotace ve výši 632 000,- Kč na rekonstrukci fasády evangelické fary. Důvodem jsou nedostatečné finanční 
prostředky obce Libiš pro rok 2022. 
 
Usnesení č. 9/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje III. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022. Příjmová strana 
činí 48 976 815,09 Kč, výdajová strana činí 86 970 934,59 Kč a financování je ve výši 37 994 119,50 Kč. 
 
Usnesení č. 10/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Časový plán obce Libiš pro provádění opatření uložených  
v Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Čechy CZ02, vydaný Ministerstvem životního 
prostředí. 
 
Usnesení č. 11/27/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje poskytnutí těchto odměn členům komisí a výborů: 

 – členka kulturní komise …  Kč; 
 – členka kulturní komise …  Kč; 
 – členka kulturní komise …  Kč. 

 
 
 
…………………..         ……………….. 
Marcel Eder        Tomáš Štěpán 
místostarosta        zastupitel 
 
 
 
V Libiši 20.6.2022 


