Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 4
ze dne 20.09.2021
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

58/2021 – 4. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí
projednávání jednotlivých bodů programu.

59/2021 – 4. ZO

Volí členy návrhové komise Františka Grunta a Blanku Haškovou.

60/2021 – 4. ZO

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

61/2021 – 4. ZO

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou.

62/2021 – 4. ZO
Bere na vědomí informaci o přehledu investičních akcí a výhled jejich financování.

63/2021 – 4. ZO
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství dle přílohy č. 2.

64/2021 – 4. ZO
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 2/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle přílohy č. 3.

65/2021 – 4. ZO
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle přílohy č. 4.

66/2021 – 4. ZO
I.

II.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi obcí
Líbeznice, Kamilem Kašparem a Radvanou Kašparovou, oba trvalý pobyt Líbeznice,
Jana Pavelky 651, jejímž předmětem je právo provést vodovodní a kanalizační
přípojky a stavbu sjezdu pro pozemek parc.č. 645/183 v k.ú. Líbeznice.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 5.

67/2021 – 4. ZO
Schvaluje územní studii – Studie rodinných domů „V Líbeznickém sadu“ dle přílohy
č. 6.
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68/2021 – 4. ZO
I.

II.

Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Líbeznice jako obdarovanou a
Jakubem Maurem a Christianem Kaiferem, jejímž předmětem je pozemek parc.č.
584/15 o výměře 1.318 m².
Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy dle přílohy č. 7.

69/2021 – 4. ZO
Bere na vědomí informaci o přípravě projektů svazkové školy.

70/2021 – 4. ZO
I.
II.

Schvaluje smlouvu o mimořádném finančním vkladu obce Bašť ve výši 5.000.000,Kč do hospodaření Svazku obcí Pod Beckovem.
Pověřuje starostu podpisem dle přílohy č. 8.

71/2021 – 4. ZO
I.
II.

Schvaluje smlouvu o mimořádném finančním vkladu obce Měšice ve výši 8.000.000,Kč do hospodaření Svazku obcí Pod Beckovem.
Pověřuje starostu podpisem dle přílohy č. 9.

72/2021 – 4. ZO
Bere na vědomí informaci o probíhající realizaci zeleného pásu.

73/2021 – 4. ZO
Bere na vědomí informaci o připravovaných společenských a kulturních obecních
akcí.

74/2021 – 4. ZO
Souhlasí s udělením ceny obce Líbeznice dle přílohy č. 10.

Starosta:

…..........................................

Místostarosta:

..............................................
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