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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 1 
 ze dne 24.02.2021  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

1/2021 – 1. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

2/2021 – 1. ZO 
Volí členy návrhové komise Blanku Haškovou a Romana Ehrenbergera. 

 
3/2021 – 1. ZO 

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Jana Havlíčka a Michala Doubravu.  

 
4/2021 – 1. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 

 
5/2021 – 1. ZO 

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy č. 2. 

 
6/2021 – 1. ZO 

Bere na vědomí informace o investičních akcích v roce 2021. 

 
 

7/2021 – 1. ZO 
Schvaluje úpravu stanov Svazku obcí Pod Beckovem, IČ: 08507317, se sídlem 

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice, projednanou na jednání dne 10.2.2021 dle přílohy č.3. 

 

8/2021 – 1. ZO 
Bere na vědomí informaci o přípravě výstavby škol v Bašti a v Měšicích. 

 

9/2021 – 1. ZO 
Bere na vědomí informace o vývoji ohledně dalšího rozvoje Aera Vodochody a 

letiště 

 

10/2021 – 1. ZO 
Bere na vědomí informaci o probíhající Změně č. 2 Územního plánu obce Líbeznice. 

 

11/2021 – 1. ZO 
I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na rok 2021 pro TJ Sokol Líbeznice, 

oddíl stolního tenisu ve výši 60.000,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

III. Bere na vědomí informaci z jednání Rady obce Líbeznice o rozdělení finančních 

prostředků ve výši 170.000,- Kč na grantový program: „Podpora jednorázových 

společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo 

přispívají k rozvoji komunitního života v obci na rok 2021“. 
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12/2021 – 1. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Líbeznice a Ing. 

Jitkou Štěpánovou,DiS, jejímž předmětem je provedení stavby vodovodní a 

kanalizační přípojky a stavba sjezdu pro pozemek parc.č.645/180 v k.ú. Líbeznice. 

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

 

13/2021 – 1. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Líbeznice, Lukášem 

Hromasem a Lindou Hromasovou, jejímž předmětem je provedení stavby STL 

plynovodní přípojky, kanalizační a vodovodní pro pozemek parc.č.593/6 v k.ú. 

Líbeznice. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 5.  

 

14/2021 – 1. ZO 
I. Souhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 154/30 v k.ú. Líbeznice o 

výměře 29 m² oddělený z pozemku parc.č. 154/17 panu Vladislavu Satýnkovi, trvale 
bytem Líbeznice, Karla Hynka Máchy 265 za cenu 500,- Kč/m². 

II. Pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 6 
 

15/2021 – 1. ZO 
Volí podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění Jana Havlíčka a Františka Grunta jako členy sociálního 
výboru.  

 

16/2021 – 1. ZO 
Bere na vědomí informaci o návrhu upraveného trasování VRT Praha – Drážďany, 
jak jej zástupcům obce představila 01.02.2021 Správa železnic. 

 

 

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

 

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


