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Souhrn usnesení 

z 29. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 22. 8. 2022 
 
 
 
 
Usnesení č. 1/29/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Horčice a pana Miloslava 
Kohouta. 
 
Usnesení č. 2/29/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána. 
 
Usnesení č. 3/29/2022  
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. Schválení smluv o budoucích darovacích smlouvách v ul. Za Váhou  
6. Schválení darovacích smluv na pozemky v ul. Za Váhou 
7. „Půdní vestavba - Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“  
8. Plánovací smlouva a Smlouva o právu provést stavbu a o Smlouvě budoucí darovací – CRAFT 
controls, s.r.o. 
9. Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru ze dne 9.11.2021 reg.č.99029641280  
10. Různé 
11. Závěr 
 
Usnesení č. 4/29/2022 
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. 5a/29/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Libiš, se sídlem Mělnická 
579, Libiš, IČ: 00662241, zastoupenou starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a panem , 
bytem , , jejímž předmětem je bezúplatné darování a přijetí nemovité věci – 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 306/10 (orná půda)   o výměře 1 203 m2, parc. č. 
306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2    v k.ú. Libiš a 
pověřuje starostku obce Libiš Mgr. Pavlínu Komeštíkovou jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 5b/29/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Libiš, se sídlem Mělnická 
579, Libiš, IČ: 00662241, zastoupenou starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a manželi .  

 a , bytem , , , jejímž předmětem je bezúplatné darování a 
přijetí nemovité věci – spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 
1 203 m2, parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v 
k.ú. Libiš a pověřuje starostku obce Libiš Mgr. Pavlínu Komeštíkovou jejím podpisem. 
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Usnesení č.5c/29/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Libiš, se sídlem 
Mělnická 579, Libiš, IČ: 00662241, zastoupenou starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a manželi 

 , bytem  a , bytem , 
, , jejímž předmětem je bezúplatné darování a přijetí nemovité věci – spoluvlastnický podíl ve výši 

2/5 na pozemku parc. č. 306/9 (orná půda) o výměře 674m2 v k.ú. Libiš a pověřuje starostku obce 
Libiš Mgr. Pavlínu Komeštíkovou jejím podpisem. 
 
Usnesení č.5d/29/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Libiš, se sídlem 
Mělnická 579, Libiš, IČ: 00662241, zastoupenou starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a . 

, bytem , , jejímž předmětem je bezúplatné darování a přijetí 
nemovité věci – spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 306/9 (orná půda) o výměře 
674m2 v k.ú. Libiš a pověřuje starostku obce Libiš Mgr. Pavlínu Komeštíkovou jejím podpisem. 
 

Usnesení č. 6a/29/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Libiš, se sídlem Mělnická 579, Libiš, IČ: 
00662241, zastoupenou starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a manželi  a  

, bytem ,  (dárce 1) a  a , bytem 
,  (dárce 2),  jejímž předmětem je bezúplatné darování a přijetí nemovité věci -  

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5( dárce 1) na pozemku parc. č. 306/9 (orná půda) o výměře 674 m2 (v 
k.ú. Libiš a spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 (dárce 2) na pozemku parc. č. 306/9 (orná půda) o výměře 
674 m2) v k.ú. Libiš a pověřuje starostku obce Libiš Mgr. Pavlínu Komeštíkovou jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 6b/29/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Libiš, se sídlem Mělnická 579, Libiš, IČ: 
00662241, zastoupenou starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a firmou ,  

 (dárce 1), . , bytem  (dárce 2), 
, bytem  (dárce 3), manželi  a  

, bytem  (dárce 4), manželi  a 
, bytem  (dárce 5), , bytem  

 (dárce 6), , bytem  (dárce 7), . , 
bytem  ( dárce 8),  , bytem  (dárce 9),  

, bytem  (dárce 10), , bytem  
(dárce 11), manželi  a , bytem  (dárce 12), 
manželi , bytem  a , bytem  

 (dárce 13), jejímž předmětem je bezúplatné darování a přijetí nemovité věci - 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 1) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v k.ú. Libiš, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 2) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 3) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš,  
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 4) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš,  
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 5) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda)  o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš,  
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 6) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš,  
spoluvlastnický podíl ve výši 2/15 (dárce 7) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš,  
spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 (dárce 8) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš,  
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spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 (dárce 9) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 10) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 11) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš,   
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 12) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš a  
spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 (dárce 13) na pozemku  parc. č. 306/10 (orná půda) o výměře 1 203 m2, 
parc. č. 306/11   (orná půda) o výměře 861 m2  a parc. č. 306/28 (orná půda) o výměře 57 m2 v  k.ú. Libiš a 
pověřuje starostku obce Libiš Mgr. Pavlínu Komeštíkovou jejím podpisem. 
 
 
Usnesení č. 7/29/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí Rozhodnutí Rady obce Libiš: 
a/ Usnesení č. 3/163/2022 o přidělení veřejné zakázky společnosti HOTES czech s.r.o., se sídlem Revoluční 
1082/8,Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 06212875, DIČ: CZ06212875, jejíž nabídka ve výši 7 244 953,- Kč vč. DPH 
byla jediná; 
b/ Usnesení č.4/163/2022 o pověření starostky obce podpisem Smlouvy o dílo s názvem: „Půdní vestavba – 
rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš – dokončení stavebních prací“ se společností 
HOTES czech s.r.o.. 
 
 
Usnesení č. 8/29/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Plánovací smlouvu a smlouvu o právu provést stavbu a o smlouvě 
budoucí darovací   mezi Obcí Libiš,  IČ 00662241, se sídlem Mělnická 579,  277 11 Libiš, zastoupenou 
starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a společností CRAFT controls, s.r.o., IČ 25861956, se sídlem 
Ďáblická 973/2K, 182 00 Praha 8, zastoupenou  Ing. Janem Bouškou, jejímž předmětem je rozšíření 
investičního záměru akce Obytný soubor Libiš v ulici Budovatelů na výstavbu 12 rodinných domů, včetně 
vybudování s tím související nezbytné veřejné dopravní a technické infrastruktury  na pozemcích  p.č. 
558/1, 558/7, 558/9, 558/11, 562/8, 562/9, 562/15, 1064, 562/17, 555/1, 558/13, 558/14, 558/15, 
558/16, 558/17, 558/2, 562/17, 555/4 v  k.ú. Libiš a  pověřuje starostku obce Mgr. Pavlínu Komeštíkovou 
podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 9/29/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru ze dne 9.11.2021, reg.  
č. 99029641280 a pověřuje starostku obce podpisem. Dodatkem č.2 dochází k prodloužení možnosti 
čerpání úvěru nejdéle do 30.11.2022. 
 
 
 
…………………..         ……………….. 
Marcel Eder        Tomáš Štěpán 
místostarosta        zastupitel 
 
 
 
V Libiši 22.8.2022 


