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Usnesení rady obce č. 23/2020 ze dne 12.08.2020 
 

Rada obce Líbeznice po projednání: 

 

210/2020 – 23. RO 
Schvaluje navržený program schůze rady obce.  

 

211/2020 – 23. RO 
   Souhlasí se zadáním návrhu interiéru nového umístění Stavebního úřadu Líbeznice u 

společnosti Grulich architekti s.r.o. za cenu  32.000,- Kč bez DPH. 

 

212/2020 – 23. RO 
Souhlasí s navýšením odměny pro Václava Vašendu za správcovství hřbitova 
v Líbeznicích o částku 12.000,- Kč za rok. 

 

213/2020 – 23. RO 
Souhlasí s objednáním provedení prací u George Vedeva za cenu 55.520,- Kč. 

 

214/2020 – 23. RO 
Souhlasí s objednáním administrace výběrového řízení na akci: „Odstranění bariér 
v budově OÚ Líbeznice včetně úprav kanceláří a přilehlého prostranství“ (zjednodušené 
podlimitní řízení)  u společnosti MA projekt s.r.o. za cenu 25.000,- Kč bez DPH. 

 

215/2020 – 23. RO 
I. Souhlasí s uzavřením darovacích smluv na hmotné dary mezi ZŠ a ZUŠ Líbeznice, 

příspěvková organizace a Nejvyšším kontrolním úřadem, Jankovcova 1518/2, 170 04 
Praha 7, IČ: 493 70 227. 

II. Konstatuje, že na základě těchto darovacích smluv bude ZŠ a ZUŠ Líbeznice, 
příspěvková organizace, předán hmotný dar pro účely zajištění výuky žáků školy, a to 
s přihlédnutím k potřebám žáků zejména ze sociálně slabých rodin.  

III. Ukládá  místostarostovi obce Františku Gruntovi informovat ředitelku ZŠ a ZUŠ 
Líbeznice o stanovisku Rady obce Líbeznice.  

 

216/2020 – 23. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti pro Školu Taekwon-do DanGun, 

z.s. na poskytnutí části pronájmu za tělocvičnu za období 1 – 6/2020 ve výši 3.300,- Kč. 
II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci. 

 
 

217/2020 – 23. RO 
Souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat části pozemku parc.č. 645/10. 

 

218/2020 – 23. RO 
Souhlasí s nákupem 2 kusů masivních pítek s vnitřním odtokem vody do Areálu zdraví a 

na Duhovku od společnosti VenDesing s.r.o. za cenu do 50.000,- Kč bez DPH. 
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219/2020 – 23. RO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem je komplexní 

zajištění technického dozoru a koordinace BOZP na akce: „Odstranění bariér v budově 

OÚ Líbeznice včetně úprav kanceláří a přilehlého prostranství“ s Ing. Alešem Řadou. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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


