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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 6 
 ze dne 19.10.2020  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

69/2020 – 6. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

70/2020 – 6. ZO 
Volí členy návrhové komise Petra Hoňka a Blanku Haškovou. 

 
71/2020 – 6. ZO 

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

 
72/2020 – 6. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 

 
73/2020 – 6. ZO 

Bere na vědomí informaci o postupu investičních projektů obce. 

 

74/2020 – 6. ZO 
Bere na vědomí informaci o plánovaných investicích obce dle přílohy č. 2. 

 

75/2020 – 6. ZO 
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 dle přílohy č. 3. 

 

76/2020 – 6. ZO 
Bere na vědomí informace o přípravě Změny č. 2 územního plánu Líbeznice. 

 

77/2020 – 6. ZO 
Revokuje usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 35/2020 – 38/2020 – 3. ZO ze 
dne 15.04.2020.  

 

78/2020 – 6. 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 PRAGUE PROGRESS GROUP s.r.o., se sídlem: Dělnická 

213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, , Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 04143710, 

DIČ: CZ04143710, za cenu 3.850.000,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy dle přílohy č. 4. 

 

79/2020 – 6. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků a listin 

mezi obcí Líbeznice, Advokátní kanceláří Fara s.r.o. a společností PRAGUE 
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PROGRESS 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. 5. 

 

80/2020 – 6. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci a územním rozvoji obce 

Líbeznice mezi obcí Líbeznice a společností PRAGUE PROGRESS 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. 6. 

 

81/2020 – 6. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením Budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí mezi 

obcí Líbeznice a společností PRAGUE PROGRESS 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. 7.  

 

82/2020 – 6. ZO 
Bere na vědomí informaci o vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a 

ZUŠ Líbeznice. 

 

83/2020 – 6. ZO 
I. Souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 645/325 o výměře 15 m² oddělený z pozemku 

parc.č. 645/10 panu Michalu Křídlovi a paní Ivetě Křídlové, oba trvale bytem 

Líbeznice, U Cihelny 479 za cenu 7.500,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce uzavřením kupních smluv dle přílohy č. 8. 
 

84/2020 – 6. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s panem Do 

Minh Tuan, jejímž předmětem je stavba vodovodní a kanalizační přípojky pro 

pozemek parc.č. 730 a st. 62 v k.ú. Líbeznice.  

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 9. 

 

85/2020 – 6. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s panem 

Milošem Faulem, jejímž předmětem je stavba STL plynovodní přípojky pro pozemek 

parc.č. st.56/2 v k.ú. Líbeznice.  

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 10. 

 

86/2020 – 6. ZO 
I. Souhlasí s odkoupením pozemků parc.č. 939/2 o výměře 5.543 m² a parc.č. 947/1 o 

výměře 13.043 m² v k.ú.Líbeznice ve vlastnictví Lale Agajevy za celkovou cenu 

1.579.810,- Kč (odůvodnění ceny nákupu pozemků je přílohou č. 11 zápisu). 

II. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Líbeznice a Lale Agajevou. 

III. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy dle přílohy č. 12. 
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87/2020 – 6. ZO 
I. Souhlasí s odkoupením pozemku parc.č. 946/2 o výměře 3.575 m² v k.ú.Líbeznice ve 

vlastnictví Vratislava Srba za cenu 303.875,- Kč (odůvodnění ceny nákupu pozemků 

je přílohou č. 11 zápisu). 

II. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Líbeznice a Vratislavem Srbem. 

III. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy dle příloha č. 13. 

 

88/2020 – 6. ZO 
Bere na vědomí informaci o rozšíření kapacity škol na území Svazku obcí Pod 

Beckovem. 

 

89/2020 – 6. ZO 
Bere na vědomí informace o aktivitách MAS Nad Prahou. 

 

90/2020 – 6. ZO 
Schvaluje nový název ulice spojující prodejnu Tesco a Areál zdraví „Cukrovarská“. 

 

 

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

 

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


