Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 5
ze dne 20.12.2021
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

75/2021 – 5. ZO

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

76/2021 – 5. ZO

Volí členy návrhové komise Petra Hoňka a Radka Krause.

77/2021 – 5. ZO

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

78/2021 – 5. ZO

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou.

79/2021 – 5. ZO
I.
II.
III.

Bere na vědomí rezignaci Martina Kupky na funkci starosty obce Líbeznice ke dni
31.12.2021.
Volí Jana Havlíčka do funkce starosty obce Líbeznice od 01.01.2022.
Určuje, že podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích, bude pro funkci
starosty člen zastupitelstva Jan Havlíček dlouhodobě uvolněn s účinností od
01.01.2022.

80/2021 – 5. ZO

Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 dle přílohy č. 2.

81/2021 – 5. ZO
Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 – 2024 dle přílohy č. 3.

82/2021 – 5. ZO

Schvaluje rozpočet obce Líbeznice na rok 2022 dle přílohy č. 4.

83/2021 – 5. ZO
Bere na vědomí informaci o vyhodnocení investičních akcí a projektů v roce 2021.

84/2021 – 5. ZO
Bere na vědomí územní studii „Revitalizace veřejného prostranství v Líbeznicích u
bytových domů“.

85/2021 – 5. ZO
Pověřuje člena zastupitelstva obce Martina Kupku k výkonu sňatečných obřadů s
právem na užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky pro
vykonávání takových slavnostních veřejných obřadů.
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86/2021 – 5. ZO
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.

87/2021 – 5. ZO
I.
II.

Souhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 645/326 v k.ú. Líbeznice o
výměře 15 m², oddělený z pozemku parc.č. 645/10 panu Vladimíru Šturmovi a Terezii
Šturmové, oba trvalý pobyt Líbeznice, U Cihelny 480 za cenu 500,- Kč/m².
Pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 6.

88/2021 – 5. ZO
Schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. dle KN 922/1 v k.ú. Líbeznice,
určeného platnou ÚPD obce k realizaci veřejné zeleně z vlastnictví ČR-Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví obce.

89/2021 – 5. ZO
I.

II.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi obcí
Líbeznice a společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. se sídlem Kladno, U
Vodojemu 3085, IČ: 46356991, jejímž předmětem je právo provést stavbu „ZV Bašť
– Měšice, vodovodní propoj v délce 9 bm na pozemku 915/1 v k.ú. Líbeznice ve
vlastnictví obce.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 7.

90/2021 – 5. ZO
I.

II.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi obcí
Líbeznice a MUDr. Luďkou Fyles, jejímž předmětem je právo provést stavbu –
kanalizační přípojku pro č.p. 94, ulice Martinova, na pozemcích 717/4 a 673 v k.ú.
Líbeznice ve vlastnictví obce.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 8.

91/2021 – 5. ZO
Schvaluje výši příspěvku 150.000,- Kč na vybudování veřejné infrastruktury u
plánovacích smluv.

92/2021 – 5. ZO
I.
II.

Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Líbeznice a obcí Bašť, jejímž
předmětem je poskytnutí 500 kusů respirátorů FFP2 v hodnotě 7.500,- Kč.
Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy dle přílohy č. 9.

93/2021 – 5. ZO
Bere na vědomí rozpočet Svazku obcí pod Beckovem na rok 2022 dle přílohy č. 10.

94/2021 – 5. ZO
I.

Bere na vědomí uzavření smlouvy o úvěru reg.č. 99032009720 ve výši 16.000.000
Kč, uzavřenou mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a Komerční bankou, a.s.
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II.

III.

Souhlasí s uzavřením Smlouvy o ručení reg.č. 10000835982 mezi obcí Líbeznice a
Komerční bankou, a.s., jejímž předmětem je závazek obce uhradit případné dluhy
Svazku obcí Pod Beckovem, vyplývající ze smlouvy o úvěru reg.č. 99032009720.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

95/2021 – 5. ZO
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 3/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle přílohy č. 11.

Starosta:

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

Místostarosta:

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