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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 1 
 ze dne 30.01.2020  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

1/2020 – 1. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

2/2020 – 1. ZO 
Volí členy návrhové komise Petra Hoňka a Jana Havlíčka. 

 
3/2020 – 1. ZO 

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

 
4/2020 – 1. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 

 
5/2020 – 1. ZO 

Bere na vědomí informace o postupu přípravy Zeleného pásu. 
 

6/2020 – 1. ZO 
Bere na vědomí informace o dokončování významných investic obce. 
 

7/2020 – 1. ZO 
I. Schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

podprogramu 117D62200 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou 

službou a v budovách městských a obecních úřadů, v dotačním titulu č. 2 

Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů pod názvem „Dostavba 

výtahu a zajištění bezbariérovosti obecního úřadu Líbeznice“. 

II. Schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, v dotačním titulu 

117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury pod názvem „Víceúčelové 

hřiště s kluzištěm pro výuku tělesné výchovy ZŠ Líbeznice“. 

 

8/2020 – 1. ZO 
Bere na vědomí informaci o připravovaných investicích. 

 

9/2020 – 1. ZO 
I. Souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 18/5 o výměře 3 m2 v k.ú. a ve vlastnictví obce 

Líbeznice manželům Heleně a Stanislavovi Vyhlídalovým, trvalý pobyt Líbeznice, Na 

Rybníčku 28 za cenu 500,- Kč za m2. 

II. Pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 2. 
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10/2020 – 1. ZO 
I. Souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 677/27 o výměře 20 m2 v k.ú. a ve vlastnictví 

obce Líbeznice panu Janu Zábalovi, trvalý pobyt Líbeznice, Nádražní 162 za cenu 

500,- Kč za  m2. 

II. Pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 3. 

 

11/2020 – 1. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Líbeznice a Ing. Lale 

Agajevou a Ing. Nikolayem Sukhanovem, jejímž předmětem je provedení stavebního 

záměru „Zelený pás kolem obce Líbeznice“ na části pozemku parc.č. 938/2 v k.ú. 

Líbeznice, velikost dotčené plochy pro stavbu je 8.924 m². 

II. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Líbeznice a Ing. Lale 

Agajevou, jejímž předmětem je provedení stavebního záměru „Zelený pás kolem obce 

Líbeznice“ na části pozemku parc.č. 939 v k.ú. Líbeznice, velikost dotčené plochy pro 

stavbu je 11 273 m². 

III. Pověřuje starostu obce podpisem smluv, jež jsou přílohou č. 4 a č. 5.  

 

12/2020 – 1. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Líbeznice a Ing. Lale Agajevou a 

Ing. Nikolayem Sukhanovem, jejímž předmětem jsou pozemky parc.č. 425/22, 425/15 

a 938/80 v k.ú.Líbeznice. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy dle přílohy č. 6 

 

13/2020 – 1. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí 

Líbeznice a Ing. Lale Agajevou a Ing. Nikolayem Sukhanovem, jejímž předmětem je 

pozemek parc.č. 938/2 v k.ú.Líbeznice. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 7. 

 
14/2020 – 1. ZO 

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy č. 8. 

 
15/2020 – 1. ZO 

I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na rok 2020 pro TJ Sokol Líbeznice, 

oddíl stolního tenisu ve výši 60.000,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

 
16/2020 – 1. ZO 

I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na rok 2020 pro 1. FC Líbeznice ve výši 

150.000,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

 

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

 

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


