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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 7 
 ze dne 21.12.2020  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

91/2020 – 7. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

92/2020 – 7. ZO 
Volí členy návrhové komise Blanku Haškovou a Šárku Kettnerovou. 

 
93/2020 – 7. ZO 

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

 
94/2020 – 7. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 

 
95/2020 – 7. ZO 

Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 dle přílohy č. 2. 

 

96/2020 – 7. ZO 
Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 – 2023 dle přílohy č. 3. 

 

97/2020 – 7. ZO 
Schvaluje rozpočet obce Líbeznice na rok 2021 dle přílohy č. 4. 

 

98/2020 – 7. ZO 
Bere na vědomí vyhodnocení investičních akcí a projektů v roce 2020.  

 

99/2020 – 7. ZO 
Bere na vědomí informace o probíhající Změně č. 2 územního plánu obce Líbeznice. 

 

100/2020 – 7. ZO 
Bere na vědomí informace o výkupu pozemků pod zeleným pásem. 

 

101/2020 – 7. ZO 
Bere na vědomí informace o výsledku konkurzního řízení na ředitele školy. 

 

102/2020 – 7. ZO 
I. Bere na vědomí rezignaci Františka Grunta na funkci místostarosty ke dni 

31.01.2021. 

II. Volí Jana Havlíčka do funkce místostarosty obce Líbeznice od 01.02. 2021. 

III. Určuje, že podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích, bude pro funkci 

místostarosty člen zastupitelstva Jan Havlíček dlouhodobě uvolněn s účinností od 

01.02.2021. 
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IV. Pověřuje Jana Havlíčka plněním úkolů tajemníka Obecního úřadu obce Líbeznice 

podle zákona o obcích od 01.02.2021. 

V. Stanovuje za oblast působnosti Jana Havlíčka jako místostarosty veřejné zakázky, 

evidenci smluv, majetkové záležitosti, územní plánování a komunikaci s veřejností, 

VI. Pověřuje člena zastupitelstva obce Františka Grunta k výkonu sňatečných obřadů s 

právem na užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky pro 

vykonávání takových slavnostních veřejných obřadů. 
 

103/2020 – 7. ZO 
I. Souhlasí s vyplacením mimořádných odměn členům ZO za mimořádné nasazení ve 

vedení výborů Zastupitelstva obce Líbeznice a za prokazatelné pozitivní výsledky 
odvedené práce dle přílohy č. 5. 

II. Souhlasí se snížením odměny pro neuvolněného starostu na 40% zákonné částky 
mzdy starosty s platností od 01.01.2021. 

 

104/2020 – 7. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s panem 

Erikem Procházkou, jejímž předmětem je stavba STL plynovodní přípojky a 

vodovodní přípojky pro pozemek parc.č. 185/1 v k.ú. Líbeznice.  

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

 

 

105/2020 – 7. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Lale Agajevou a obcí Líbeznice, jejímž 

předmětem je ideální 1/5 pozemku parc.č. 938/2 v k.ú. Líbeznice.  

II. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy dle přílohy č. 7. 

 

106/2020 – 7. ZO 
I. Revokuje usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 99/2019-7.ZO ze dne 16.12.2019. 

II. Schvaluje Dodatek č. 7 Zřizovací listiny ZŠ a ZUŠ Líbeznice dle přílohy č. 8. 

III. Pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem Dodatku. 
 

107/2020 – 7. ZO 
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 1/2020 o poplatku za 

komunální odpad dle přílohy č. 9. 

 

108/2020 – 7. ZO 
Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost skautského střediska Willi 

Líbeznice na rok 2020 ve výši 70.000,- Kč na základě písemné žádosti. 

 

 

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

 

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


