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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 6 
 ze dne 30.10.2019  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 
 

68/2019 – 6. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

69/2019 – 6. ZO 
Volí členy návrhové komise Radka Krause a Jana Havlíčka. 

 
70/2019 – 6. ZO 

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Michala Doubravu a Františka Grunta. 

 
71/2019 – 6. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 

 
72/2019 – 6. ZO 

Bere na vědomí informaci o průběhu investičních akcí. 

 
73/2019 – 6. ZO 

Bere na vědomí zprávu o čerpání úvěru. 
 

74/2019 – 6. ZO 
Bere na vědomí informaci o rozvoji lokality U Kovárny. 

 

75/2019 – 6. ZO 
Bere na vědomí informaci o založení Zeleného pásu kolem obce. 

 

76/2019 – 6. ZO 
Bere na vědomí informaci o dotačních příležitostech pro rok 2020. 

 

77/2019 – 6. ZO 
I. Schvaluje Dodatek Zřizovací listiny ZŠ a ZUŠ Líbeznice dle přílohy č. 2. 

II. Pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem Dodatku. 
 

78/2019 – 6. ZO 
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 dle přílohy č. 3. 

 

79/2019 – 6. ZO 
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2019 dle přílohy č. 4.   
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80/2019 – 6. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku parc. č. 

719/1 mezi obcí Líbeznice a panem Karlem Hladíkem za účelem přípojky vodovodu 
na pozemku parc.č. 16 v k.ú. Líbeznice. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 

81/2019 – 6. ZO 
Souhlasí s vyplacením mimořádných odměn členům ZO za nepřehlédnutelné 
výsledky a výjimečné nasazení při výkonu práce zastupitelů obce dle přílohy č. 5. 

 

82/2019 – 6. ZO 
Souhlasí s udělením Ceny obce Líbeznice u příležitosti 30. výročí svobody a 

demokracie dle přílohy č. 6. 
 

83/2019 – 6. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři dle přílohy č.7 

s Petrou Novákovou na úhradu dlužného nájemného za byt v čp. 142 Martinova, 
Líbeznice za období 06/2019 – 10/2019 ve výši 67.505,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem dohody. 
 

 

 

Starosta:  …..........................................   

 

 

Místostarosta: .............................................. 


