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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 3 
 ze dne 15.04.2020  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

27/2020 – 3. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

28/2020 – 3 ZO 
Volí členy návrhové komise Zdeňka Stibala a Jana Havlíčka. 

 
29/2020 – 3. ZO 

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

 
30/2020 – 3. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 

 
31/2020 – 3. ZO 

Bere na vědomí Informace o řešení krizové situace v obci v souvislosti s epidemií 

koronaviru. 
 

32/2020 – 3. ZO 
Schvaluje plán pomoci obce pro občany v nouzi, pro živnostníky a podnikatele. 
 

33/2020 – 3. ZO 
Bere na vědomí výhled investiční činnosti obce v dalších měsících roku 2020. 

 

34/2020 – 3. ZO 
Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy č. 2. 

 

35/2020 – 3. ZO 
I. Souhlasí s prodejem pozemku parc. č. st. 18/2, o výměře 1150 m2 (zapsané v katastru 

nemovitostí), druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, tak jak je zapsáno na LV č. 

10001, pro katastrální území Líbeznice, obec Líbeznice, v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – 

východ společnosti PROGRESS DEVELOPMENT GROUP s.r.o., se sídlem: Růžová 

947/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04143710, DIČ: CZ04143710, za cenu 

3.850.000,- Kč. 

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

 

36/2020 – 3. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků a listin 

mezi obcí Líbeznice, Advokátní kanceláří Fara s.r.o. a společností PROGRESS 

DEVELOPMENT GROUP s.r.o. v souvislosti s prodejem pozemku parc.č. 18/2 v k.ú. 

Líbeznice. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 4. 
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37/2020 – 3. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci a územním rozvoji obce 

Líbeznice mezi obcí Líbeznice a společností PROGRESS DEVELOPMENT GROUP 

s.r.o., jejímž předmětem je závazek obce udělit investorovi nezbytný souhlas 

k napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 5. 

 

38/2020 – 3. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením Budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí mezi 

obcí Líbeznice a společností PROGRESS DEVELOPMENT GROUP s.r.o., jejímž 

předmětem jsou 4 bytové jednotky, které budou budoucím prodávajícím realizovány 

dle Územní studie v rámci projektu jako bytové jednotky pro sociální bydlení. 

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

 

39/2020 – 3. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s panem 

Michalem Zákouckým, jejím předmětem je stavba přípojek sítí na pozemku parc.č. 
911 v k.ú. Líbeznice. 

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

40/2020 – 3. ZO 
Bere na vědomí informaci o přípravě změny č. 2 územního plánu obce Líbeznice. 

 

41/2020 – 3. ZO 
Bere na vědomí informaci o postupu přípravy zeleného pásu kolem obce. 

 

42/2020 – 3. ZO 
Schvaluje zvýšení objemu prostředků v Sociálním fondu pracovníků Obce Líbeznice 

od 1.5.2020 na částku 480.000,- Kč ročně. 

43/2020 – 3. ZO 
I. Schvaluje zařazení území obce Líbeznice do územní působnosti MAS Nad Prahou na 

programové období 2021 – 2027. 

II. Pověřuje starostu obce potvrzením souhlasu na formulář MAS. 

 

44/2020 – 3. ZO 
 Bere na vědomí informaci o požadavku na vypořádání majetkových nesrovnalostí s 

manželi Oliveriusovými. 

 

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

 

 

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


