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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 7 
 ze dne 16.12.2019  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

84/2019 – 7. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

85/2019 – 7. ZO 
 Volí členy návrhové komise Jana Havlíčka a Petra Hoňka. 
 

86/2019 – 7. ZO 
Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Františka Grunta a Michala Doubravu.  
 

87/2019 – 7. ZO 
Schvaluje zapisovatelkou ze zasedání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 
 

88/2019 – 7. ZO 
Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 dle přílohy č. 2. 
 

89/2019 – 7. ZO 
Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 – 2022 dle přílohy č. 3. 

90/2019 – 7. ZO 
Schvaluje rozpočet obce Líbeznice na rok 2019 dle přílohy č. 4. 
 

91/2019 – 7. ZO 
Bere na vědomí vyhodnocení letošních investičních akcí a projektů v roce 2019. 

92/2019 – 7. ZO 
I. Rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce Líbeznice. 

II. Volí jako určeného zastupitele pro spolupráci s výkonným pořizovatelem 

na pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce Líbeznice pana PhDr. Františka Grunta. 

III. Rozhodlo o výkonném pořizovateli Změny č. 2 Územního plánu obce Líbeznice, 

kterým bude na základě Smlouvy o dílo paní Ing. arch. Martina Bredová. 

IV. Souhlasí s podobou základního vymezení podmínek pro změnu využití ploch u 

obchvatu dle přílohy č. 5. 

V. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 

VI. Stanovuje lhůtu pro podávání návrhů na zařazení do Změny č.2 Územního plánu obce 

Líbeznice dle § 46 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, do 28.02.2020. 

93/2019 – 7. ZO 
Bere na vědomí plán obecních akcí na rok 2020. 

 

94/2019– 7. ZO 
I. Souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1013/3 výměře 2 m² odděleného z pozemku 

parc.č. 1013/1 vedený na LV 10001 v k.ú. Líbeznice u Katastrálního úřadu 

Středočeského kraje, pracoviště Praha – východ jako druh pozemku – ostatní plocha, 

způsob využití – silnice společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
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organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle za celkovou cenu 

440,- Kč za m². 

II. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 7366/31/19/31110-Růž se společností 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace dle přílohy č. 6. 

III. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 

 

95/2019 – 7. ZO 
I. Souhlasí s bezplatným vypůjčením pozemků p.č. 691/4 o celkové rozloze 614 m² a 

p.č. 691/5 o celkové rozloze 736 m²  vedené na LV 10001 v k.ú. Líbeznice 

u Katastrálního úřadu Středočeského kraje, pracoviště Praha – východ jako druh 

pozemku – ostatní plocha, způsob využití – silnice Středočeskému kraji zastoupenému 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace na 

dobu určitou, a to od data zahájení stavby „II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes 

potok v obci Líbeznice“ do jejího ukončení. 

II. Souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce se Středočeským krajem zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace dle 

přílohy č. 7. 

III. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

96/2019 – 7. ZO 
I. Souhlasí s bezplatným vypůjčením části pozemku p.č. 589/44 o celkové rozloze 8.448 

m² vedený na LV 10001 v k.ú. Líbeznice u Katastrálního úřadu Středočeského kraje, 

pracoviště Praha – východ jako druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dráha 

společnosti KUNST, spol. s r.o. za účelem uložení 2 ks kontejneru pro zajištění 

montážních prací na technologii ČOV. 

II. Souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce se společností KUNST, spol. s r.o. 

III. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

97/2019 – 7. ZO 
Souhlasí s vyplacením mimořádných odměn členům ZO za nepřehlédnutelné 
výsledky a výjimečné nasazení při výkonu práce zastupitelů obce dle přílohy č. 8. 

 
98/2019 – 7. ZO 

Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 2/2019 o poplatku za 

komunální odpad dle přílohy č. 9. 

 

99/2019 – 7. ZO 
I. Schvaluje Dodatek č. 7 Zřizovací listiny ZŠ a ZUŠ Líbeznice dle přílohy č. 10. 

II. Pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem Dodatku. 

 
 

 

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

 

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


