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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 2 
 ze dne 03.05.2021  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

17/2021 – 2. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

18/2021 – 2. ZO 
Volí členy návrhové komise Františka Grunta a Blanku Haškovou. 

 
19/2021 – 2. ZO 

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

 
20/2021 – 2. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 

 
21/2021 – 2. ZO 

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

 
22/2021 – 2. ZO 

Bere na vědomí informace o investičních akcích v roce 2021. 
 

23/2021 – 2. ZO 
Bere na vědomí  informaci o proměně brownfieldu U Kovárny. 

 

24/2021 – 2. ZO 
Bere na vědomí informaci o přípravě další etapy zeleného pásu. 

 

25/2021 – 2. ZO 
Bere na vědomí informace o přípravě staveb svazkové školy. 

 

26/2021 – 2. ZO 
Bere na vědomí informaci o probíhající Změně č. 2 Územního plánu obce Líbeznice. 

 

27/2021 – 2. ZO 
I. Souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného pozemku parc.č. 333/1 v k.ú. 

Bořanovice zapsaného na LV č. 186 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha-východ z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví 

obce Líbeznice, 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část 

pozemku parc.č. 333/1 v k.ú. Bořanovice vymezené v situaci „Výstavba chodníku 

podél ulice Mělnická k Logistickému areálu D8-Líbeznice“ zpracované NE2D Projekt 

s.r.o. dle přílohy č. 3. 
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28/2021 – 2. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na plynárenské zařízení mezi obcí Líbeznice a 

Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., jejímž předmětem je plynárenské zařízení 

(STL plynovod z PE dn 50 o délce 66,30 m, 1 ks STL plynovodní přípojky z PE dn 40 

o délce 6,1 m a 2 ks STL plynovodních přípojek z PE dn 25 o celkové délce 11,65 m) 

na pozemcích parc.č. 426/34, 426/35,552/107 a 705/1 v k.ú.Líbeznice za kupní cenu 

361.790,- Kč včetně DPH. 

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

 

29/2021 – 2. ZO 
I. Souhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1034/2 v k.ú. Líbeznice o 

výměře 10 m², oddělený z pozemku parc.č. 1034 panu Martinu Arnoštovi, trvale 
bytem Ohnivcova 1333/18, 147 00 Praha 4 – Braník, za cenu 500,- Kč/m². 

II. Pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 5. 
 

30/2021 – 2. ZO 
I. Souhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 207/26 v k.ú. Líbeznice o 

výměře 70 m², oddělený z pozemků parc.č. 207/24 a 1027 panu Petru Košinovi, trvale 
bytem Líbeznice, Severní 431, za cenu 500,- Kč/m². 

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

31/2021 – 2. ZO 
I. Souhlasí s nákupem 2.188 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. se 

sídlem U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČ: 46356991, zastoupenou Ing. Radkem 
Větrovcem, předsedou představenstva za cenu 366,- Kč za kus, celková cena 
800.808,- Kč. 

II. Souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy o úplatném převodu cenných papírů mezi obcí 
Líbeznice a společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 
272 01 Kladno, IČ: 46356991, zastoupenou Ing. Radkem Větrovcem, předsedou 
představenstva, dle přílohy č. 7. 

III. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 

 

32/2021 – 2. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením Dohody o změně Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi 

městem Odolena Voda a obcí Líbeznice (uveřejněné v částce 8/2007 Věstníku 

Středočeského kraje pod č. 220/VS/2007 (KS) - o zajišťování výkonu přenesené 

působnosti ve věcech přestupků ve znění Dohody o změně obsahu Veřejnoprávní 

smlouvy mezi městem Odolena Voda a obcí Líbeznice (uveřejněné v částce 1/2011 

Věstníku Středočeského kraje pod č. 7/VS/2011 (KS) – o zajišťování výkonu 

přenesené působnosti ve věcech přestupků (VERA č. 011/2021), jejímž předmětem je 

navýšení ceny za jeden oznámený přestupek z částky 500,- Kč na 1.200,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem dohody. 

 

33/2021 – 2. ZO 
Deleguje Michala Doubravu a jeho náhradníky Libora Lesáka a Martina Kupku jako 

zástupce obce Líbeznice k zastupování na všech mimořádných a řádných valných 

hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. IČO 4635691, se sídlem 

v Kladně, U Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2021. Zástupce je oprávněn 

činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárna Kladno – 

Mělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se 
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schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení 

záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, 

podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu. 

 

34/2021 – 2. ZO 
Bere na vědomí informaci o přípravě projektů v rozvojové ploše Na Mořím dole. 

 

35/2021 – 2. ZO 
Bere na vědomí nominaci na cenu obce Líbeznice. 

 

 

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

 

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


