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Souhrn usnesení 
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 11. 7. 2022 

 
 
 
 
Usnesení č. 1/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Iva Pazderu a pana Vladimíra 
Liebezeita. 
 
Usnesení č. 2/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána. 
 
Usnesení č. 3/28/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
1. Volba ověřovatelů zápisu 
2. Volba členů návrhové komise 
3. Schválení programu zasedání 
4. Kontrola minulých usnesení  
5. Návrh odměn pro členy inventarizační komise  
6. Návrh mimořádné odměny pro neuvolněného místostarostu obce Libiš 
7. Odstoupení AK Křivka s.r.o. z výběrového řízení na akci „Přístavba II. Stupně Základní školy Libiš“ 
8. Informace k akci: „Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ“ -  

změna majitele Raeder & Falge s.r.o. 
9. „Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ“ - nabídka společnosti  

Revel plus s.r.o. na elektroinstalaci 2.NP + 3.NP 
10. Informace o termínu konání opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Libiš 
11. Informace k „Srdíčku“ 
12. Informace ke stavbě„Špičákova zahrada“ 
13. Různé 
14. Závěr 
 
Usnesení č. 4/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo poskytnout odměnu p.  – členu inventarizační komise  
ve výši  Kč. 
 
Usnesení č. 5/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo udělit mimořádnou odměnu ve výši  Kč neuvolněnému 
místostarostovi panu  za zajištění dozoru před Základní školou Libiš při nastupování dětí  
do autobusu, který je převáží do náhradní školy v Lobkovicích. Dozor byl od září roku 2021 a do konce 
června 2022. Odměna bude vyplacena ve dvou výplatních termínech. 
 
Usnesení č. 6/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí odstoupení AK Křivka s.r.o. z výběrového řízení na akci „Přístavba 
II. Stupně Základní školy Libiš“ 
 
Usnesení č.7/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí informace k akci: „Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání 
a řešení bezbariérovosti ZŠ“ - změna majitele Raeder & Falge s.r.o. na spol. Freight Logistic Group a.s. 
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Usnesení č. 8/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zařazení bodu „Pokračování v akci „Půdní vestavba – Rozvoj odborného 
vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ“ 
a) objednávka 29ks protipožárních bezpečnostních dveří v hodnotě 547.095,-Kč vč. DPH u firmy HOTES 
Czech, s.r.o. 
b) objednávka prací u firmy HOTES Czech, s.r.o. – stavební úpravy – vnitřní omítky (penetrace, perlinka) v 
hodnotě 494.285,-Kč vč. DPH 
c) objednávka krátkodobého smluvního vztahu v hodnotě 500.000,-Kč bez DPH u firmy HOTES Czech, s.r.o. 
 
Usnesení č. 9a/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje pokračování v akci „Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání a 
řešení bezbariérovosti ZŠ“ a souhlasí s objednáním 29ks protipožárních bezpečnostních dveří v hodnotě 
547.095,-Kč vč. DPH u firmy HOTES Czech, s.r.o. 
 
Usnesení č. 9b/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje pokračování v akci „Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání a 
řešení bezbariérovosti ZŠ“ a souhlasí s objednáním prací u firmy HOTES Czech, s.r.o. – stavební práce – 
vnitřní omítky (penetrace, perlinka) v hodnotě 494.285,-Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 9c/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje pokračování v akci „Půdní vestavba – Rozvoj odborného vzdělávání a 
řešení bezbariérovosti ZŠ“ a souhlasí s uzavřením krátkodobého smluvního vztahu s firmou HOTES Czech, 
s.r.o. v hodnotě 500.000,-Kč bez DPH do doby, než bude nové výběrové řízení. 
 
Usnesení č. 10/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje nabídku firmy Revel plus s.r.o. na úpravy silové instalace v 2.NP a 
datové rozvody v 2.NP + 3.NP v hodnotě 802.350,-Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 11/28/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí termín konání opakovaného veřejného projednání Návrhu 
územního plánu Libiš 28. 7. 2022. 
 
 
 
 
…………………..         ……………….. 
Marcel Eder        Tomáš Štěpán 
místostarosta        zastupitel 
 
 
 
V Libiši 15.7.2022 


