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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 4 
 ze dne 11.06.2020  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

45/2020 – 4. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

46/2020 – 4 ZO 
Volí členy návrhové komise Petra Hoňka a Šárku Kettnerovou. 

 
47/2020 – 4. ZO 

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

 
48/2020 – 4. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 

 
49/2020 – 4. ZO 

I. Bere na vědomí podrobnou zprávu o řešení nedostatečné kapacity školy. 

II. Souhlasí s návrhem na budování svazkových škol pro 540 žáků v Bašti a 270 žáků 

v Měšicích. 
 

50/2020 – 4. ZO 
Souhlasí s celoročním hospodařením obce Líbeznice za rok 2019, a to bez výhrad dle 

přílohy č. 2. 
 

51/2020 – 4. ZO 
Schvaluje účetní závěrku k 31.12.2019 Obce Líbeznice bez výhrad viz Protokol o 

schválení účetní uzávěrky (příloha č. 3). 

 

52/2020 – 4. ZO 
Bere na vědomí informaci o výhledu příjmů a výdajů obce v roce 2020 v souvislosti s 

dopady koronaviru. 

 

53/2020 – 4. ZO 
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 dle přílohy č. 4. 

 

54/2020 – 4. ZO 
Bere na vědomí informaci o vývoji přípravy Zeleného pásu. 
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55/2020 – 4. ZO 
I. Schvaluje na základě předloženého materiálu v souladu s § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 

183/2006 Sb.  Zadání změny č. 2 územního plánu Líbeznice. 

II. Ukládá místostarostovi obce předat schválené Zadání změny č. 2 územního plánu 

Líbeznice s kopií usnesení o schválení Zadání změny č. 2 územního plánu Líbeznice 

výkonnému pořizovateli a zpracovateli změny č. 2 územního plánu Líbeznice. 

III. Ukládá místostarostovi obce ve spolupráci s výkonným pořizovatelem zaslat na 

Krajský úřad středočeského kraje Návrh na vložení dat do evidence územně plánovací 

činnosti o schváleném Zadání změny č. 2 územního plánu Líbeznice. 

 

56/2020 – 4. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností Lamar Invest s.r.o., jejímž 

předmětem jsou inženýrské sítě: VO - veřejné osvětleni – 2 část čítající 8 stožárů VO 
a příslušenství, na pozemcích parc.č. 938/1, 938/80 (vznikla rozdělením p.č. 938/2) v 
katastrálním území Líbeznice a Komunikace - poslední část větve A, větev D a E 
vybudované na p.č.  425/15, p.č. 938/1 a p.č. 938/80 (vnikla rozdělením 938/2) v 
katastrálním území Líbeznice. 

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

57/2020 – 4. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s panem 

Petrem Piekarzem, jejímž předmětem je stavba STL plynovodní přípojky pro 
pozemek parc.č.st. 37 v k.ú. Líbeznice. 

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

58/2020 – 4. ZO 
Bere na vědomí možnost navržení kandidátů na přísedící Okresního soudu Praha – 

východ na volební období 2020 až 2024 z řad členů zastupitelstva obce. 

 

 

 

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

 

 

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


