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Souhrn usnesení 
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 12. 9. 2022 

 
 
 
 
Usnesení č. 1/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Horčice a pana Miloslava 
Kohouta. 
 
Usnesení č. 2/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana 
Tomáše Štěpána. 
 
Usnesení č. 3/30/2022  
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. Směna pozemků parc. č. 479/5 za pozemky parc. č. 460/8 a 480/6 
6. Vydání územního plánu Libiš 
7. Exekuce zemřelého J.S. 
8. ZŠ Libiš – žádost o navýšení rozpočtu 
9. Zakoupení interaktivních tabulí SMART Board pro odborné učebny ZŠ Libiš 
10. VI. Rozpočtové opatření 
11. Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 
12. Různé 
13. Závěr 
 
Usnesení č. 4/30/2022 
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.; pozbytí platnosti usnesení: č. 15/23/2021 – směna pozemků parc. č. 
479/4 za pozemky parc. č. 480/5 a 460/5. 
 
Usnesení č. 5/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš souhlasí se směnou pozemku p.č. 479/5 (lesní pozemek) o výměře 1026 m2 dle 
Geometrického plánu č. 1785-66/2022 ze dne 31.3.2022 ve vlastnictví obce Libiš za pozemky fyzické osoby  
p.č. 480/6 (lesní pozemek) o výměře 396 m2 a p.č. 460/8 (lesní pozemek) o výměře 630 m2 dle 
Geometrického plánu č. 1784-66/2022 ze dne 31.3.2022 , vše v k.ú. Libiš a pověřuje starostku obce  
Mgr. Pavlínu Komeštíkovou k vypracování směnné smlouvy. 
 
Usnesení č. 6a/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle § 6 odst, 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona 
a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
 
r o z h o d l o  o podaných námitkách a  s o u h l a s í  s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno  
v příslušných kapitolách textové části odůvodnění územního plánu. 
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Usnesení č.6b/30/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle § 6 odst, 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona 
a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
 
v y d á v á  opatřením obecné povahy č. 1/2022 Územní plán Libiš na základě předložené dokumentace. 
 
Usnesení č. 6c/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle § 6 odst, 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona 
a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
 
p o v ě ř u j e   pořizovatele územně plánovací dokumentace – Obecní úřad Libiš, aby v souladu s platnými 
předpisy oznámil vydání územního plánu veřejnou vyhláškou, zajistil jeho trvalé zveřejnění na oficiálních 
webových stránkách obce, uložil dokumentaci opatřenou záznamem o účinnosti na předepsaných místech 
a požádal o její zapsání do celostátní evidence územně plánovací činnosti. 
 
Usnesení č. 7/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo, na základě obdržených Usnesení Č.j.: 003 EX 5631/12-28 a Č.j.: 003  
EX 212/12-47 od Exekutorského úřadu Praha 10, o zastavení výše uvedených exekucí dle ust. § 268 odst. 1 
písm. h) občanského soudního řádu. 
 
Usnesení č. 8/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo navýšit neinvestiční příspěvek na provoz PO Základní škole Libiš, okres 
Mělník o částku 746 000 Kč a stanovuje z této částky závazný ukazatel ve výši  135 740,- Kč určený na 
Dohody o provedení práce pro zaměstnance školy a na odměnu ředitelce školy .   NI příspěvek bude odeslán 
jednou částkou.   Nová výše příspěvku vč. odpisů činí 2 401 000,- Kč. 
 
Usnesení č. 9/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zakoupení interaktivních tabulí SMART Board (3 ks) pro odborné učebny 
ZŠ Libiš, okres Mělník – akce „Půdní vestavba– Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ“, 
na základě provedeného výběrového řízení radou obce Libiš, u společnosti CNS a.s., Nad Šafranicí 574, 
Mělník, PSČ 276 01 v celkové výši  419 984 Kč s DPH (včetně započítané  instalace) a následné vystavení 
objednávky. 
 
Usnesení č. 10/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje VI. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022. Příjmová strana činí  
49 142 308,48 Kč, výdajová strana činí 87 050 552,19 Kč a financování je ve výši 37 908 243,71 Kč. 
 
 
Usnesení č. 11/30/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš neschvaluje Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se 
Středočeským krajem, sídlo Zborovská 81/11, Smíchov , Praha 5 a Obcí Libiš, se sídlem Mělnická 579, Libiš, 
zastoupená starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou na dobu neurčitou. 
 
 
 
…………………..         ……………….. 
Marcel Eder        Tomáš Štěpán 
místostarosta        zastupitel 
 
 
 
V Libiši 14.9.2022 


