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Usnesení rady obce č. 20/2020 ze dne 01.07.2020 
 

Rada obce Líbeznice po projednání: 

 

177/2020 – 20. RO 
Schvaluje navržený program schůze rady obce.  

 

178/2020 – 20. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Líbeznice a 

Renatou Váňovou, Radkem Pořádkem, manželi Rudolfem a Renátou Lašovými, Petrem 

Poláčkem, Jitkou Štěpánovou a Milenou Perníkovou, jejímž předmětem je uzavření 

smlouvy o dílo se zhotovitelem přeložky vodovodu a kanalizace v ulici Jižní a poskytnutí 

finančního příspěvku obci. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

179/2020 – 20. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 04A.0491-00135 se 

společností ČEPS, a.s. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 

180/2020 – 20. RO 
I. Souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k 

distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.20_SOP_01_4121655364 se 

společností ČEZ Distribuce, a.s. na adrese Mělnická 275. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smluv. 

 

181/2020 – 20. RO  
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. STC PR20/4748 se 

společností Nadace ČEZ, jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku na projekt 

„Sportoviště pro skok vysoký a skok daleký v Líbeznicích“ ve výši 500.000,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

182/2020 – 20. RO 
Souhlasí s objednáním provedení prací u George Vedeva za cenu 55.000,- Kč. 

 

183/2020 – 20. RO 
I. Revokuje usnesení Rady obce Líbeznice č. 83/2020 – 7. RO ze dne 11.03.2020. 

II. Souhlasí s objednáním aktualizace pasportu komunikací obce Líbeznice u Ivo Chytil – 

EIV za cenu  93.750,- Kč.  

 

184/2020 – 20. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a hracích ploch 

se spolkem Moderní trénink z.s., IČ: 04788630 za účelem konání akce Juventus Camp 

Česká republika v termínu 13.07.- 17.07.2020 za cenu 60.000,- Kč. 

II. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
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185/2020 – 20. RO 
I. Revokuje usnesení Rady obce Líbeznice č. 145/2020 – 15. RO ze dne 11.05.2020. 

II. Souhlasí s uzavřením dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři dle přílohy č. 2. s 

paní Lucií Aisnerovou na úhradu dlužného nájemného za byt 3+kk v čp. 142, Martinova, 

Líbeznice za období 02-06/2020 ve výši 54.164,- Kč. 

III. Pověřuje starostu obce podpisem dohody. 
 

186/2020 – 20. RO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem je komplexní 

zajištění technického dozoru a koordinace BOZP na akci: „Rekonstrukce ulic Pod 

Lipami a K.H.Máchy v Líbeznicích“ s Ing. Alešem Řadou. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  

187/2020 – 20. RO 
I. Schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce ZŠ a ZUŠ Líbeznice Ivaně Pekárkové 

dle přílohy č.3. 

II. Schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce MŠ Líbeznice Martině Johanes 

Podlipné dle přílohy č.4. 
 

188/2020 – 20. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti Mgr. Daně Gregorové – Taneční 

škola na poskytnutí části pronájmu za tělocvičnu za období 1/2020 – 6/2020 ve výši 

22.200,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci.  

 

189/2020 – 20. RO 
I. Bere na vědomí žádost Dany Jungové o povolení hostování cirkusového divadla. 

II. Nesouhlasí s hostováním cirkusového divadla v obci Líbeznice. 

 

190/2020 – 20. RO 
I. Souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1.NP domu č.p. 

142, Martinova, Líbeznice o celkové výměře 62,49 m², s Pharm.Dr. Petrem Bártou za 
účelem provozování výdejny léků, za cenu 430,- Kč za m²/rok.  

II. Pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy. 
 

191/2020 – 20. RO 
I. Bere na vědomí výsledky jednání s npor.Mgr.Lucií Hanouskovou ohledně dopravního 

režimu v lokalitě ulic Mělnická a Hovorčovická. 

II. Ukládá místostarostovi Františku Gruntovi a veliteli Obecní policie Líbeznice Rudolfu 

Sedlákovi, aby navrhli vodorovné dopravní značení v této lokalitě. 
 

192/2020 – 20. RO 
Souhlasí s nákupem kamerového systému do Areálu zdraví u společnosti EMACHINE 
s.r.o. za cenu 32.671,- Kč bez DPH. 
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193/2020 – 20. RO 
Souhlasí s objednáním výstavby 2 ks podpůrných stožárů pro měřiče okamžité rychlosti 

včetně přívodního vedení u společnosti Eltodo osvětlení s.r.o za cenu 28.320,- Kč bez 

DPH.  
 

194/2020 – 20. RO 
Schvaluje rozdělení odměn pro zaměstnance obce nezařazené do obecního úřadu. 

 

195/2020 – 20. RO 
I. Souhlasí s objednáním administrace dotace MMR na akci Rekonstrukce místních 

komunikací Pod Lipami a K.H.Máchy u společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. za cenu 

45.000,- Kč. 

II. Souhlasí s objednáním podání žádosti o dotaci z OPŽP na akci Zelený pás – Segment 1 u 

společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. za cenu 30.000,- Kč. 

 

196/2020 – 20. RO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.20_SOP_01_4121675449 se společností 

ČEZ Distribuce, a.s. na adrese Mělnická 43. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smluv. 

 
 

 

Starosta:          ............................................        

 

 

 

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


