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Usnesení rady obce č. 22/2020 ze dne 29.07.2020 
 

Rada obce Líbeznice po projednání: 

 

199/2020 – 22. RO 
Schvaluje navržený program schůze rady obce.  

 

200/2020 – 22. RO 
   Souhlasí s objednáním rekonstrukce části obecního úseku komunikace Mělnická pod 

křižovatkou u Katranu v rozsahu 180 m² u společnosti Strabag a.s. za cenu do 200.000,- 

Kč bez DPH. 
 

201/2020 – 22. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.06.2020 uzavřené se 

společností Colas CZ, a.s. na akci „Rekonstrukce ulic Pod Lipami a K.H. Máchy, 
Líbeznice“ v rozsahu prokazatelných víceprací ve výši 474.542,31 Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

202/2020 – 22. RO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností CRISIS CONSULTING s.r.o., 

jejímž předmětem je provádění pravidelné roční aktualizace Digitálního povodňového 
plánu obce Líbeznice za cenu 7.300,- Kč bez DPH ročně. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 
 

203/2020 – 22. RO 
Souhlasí s objednáním rekultivace trávníku fotbalového hřiště u společnosti 
TESKAHOR s.r.o. za cenu 32.114,- Kč bez DPH. 
 

204/2020 – 22. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě GDS/ZE200015/S006 ze dne 

22.05.2020 se společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s., jehož předmětem je 
poskytování služby, správy a servisu pro 10 ukazatelů okamžité rychlosti za cenu 
77.658,- Kč včetně DPH ročně. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě.  

 

205/2020 – 22. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti Martiny Mackové Louvarové 

(Hýbánky pro děti) na poskytnutí části nájmu za tělocvičnu za období 1-6/2020 ve výši 

11.200,- Kč.  

II. Pověřuje místostarostu obce podpisem smlouvy o dotaci. 
 

206/2020 – 22. RO 
Souhlasí s objednáním kompletní opravy technického domku na hřbitově u pana Václava 
Vašendy za cenu do 40.000,- Kč bez DPH. 
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207/2020 – 22. RO 
Souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zemní práce pro založení části parku 

(segment 1 Zeleného pásu v Líbeznicích). 

 

208/2020 – 22. RO 
I. Bere na vědomí žádost Dany Jungové o povolení hostování cirkusového divadla. 

II. Souhlasí s hostováním cirkusového divadla v obci Líbeznice ve dnech 05.08.-

06.08.2020. 

 

209/2020 – 22. RO 
I. Revokuje usnesení rady obce Líbeznice č. 192/2020-20.RO ze dne 01.07.2020. 

II. Souhlasí s nákupem kamerového systému do Areálu zdraví u společnosti EMACHINE 
s.r.o. za cenu 36.491,- Kč bez DPH. 

 
 

 

 

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

 

 

 

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


