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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 1 
 ze dne 28.02.2022  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 
 

1/2022 – 1. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

2/2022 – 1. ZO 
Volí členy návrhové komise Blanku Haškovou a Romana Ehrenbergera. 

 
3/2022 – 1. ZO 

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

 
4/2022 – 1. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 
 

5/2022 – 1. ZO 
I. Souhlasí s přenecháním prostoru Archy v domě čp. 142 pro účely dočasného 

ubytování uprchlíků z Ukrajiny. 

II. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na humanitární pomoc Ukrajině ve výši 

100.000,- Kč prostřednictvím konta SOS Ukrajina. 

 
6/2022 – 1. ZO 

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 dle přílohy č. 2. 

 
7/2022 – 1. ZO 

Bere na vědomí informace o přípravě výstavby škol v Bašti a v Měšicích.  
 

8/2022 – 1. ZO 
I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na rok 2022 pro TJ Sokol Líbeznice, 

oddíl stolního tenisu ve výši 60.000,- Kč. 

II. Souhlasí s poskytnutí finančního příspěvku na činnost 1. FC Líbeznice na rok 2022 ve 

výši 150.000,- Kč. 

III. Pověřuje starostu obce podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

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

prostředků ve výši 135.500,- 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 2022“. 

V. Bere na vědomí informaci z jednání Rady obce Líbeznice o vyhlášení doplňkového 

grantového programu: „Podpora jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, 

sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v 

obci na rok 2022“ na dočerpání alokace ve výši 34.500,- Kč. 
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9/2022 – 1. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Líbeznice a 

Viacheslavem Grigorykem, jejímž předmětem je provedení stavby vodovodní a 

kanalizační přípojky a NN elektro přípojky pro pozemky parc.č. 1098 a 650/57 na 

pozemku parc. č. 650/27 ve vlastnictví obce v k.ú. Líbeznice. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 3.  

 

10/2022 – 1. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci mezi obcí 

Líbeznice a společností SHL a PARTNERS a.s., jejímž předmětem je koupě pozemků 

parc.č. 130/26 o výměře 6 m² oddělený z pozemku parc.č. 130/3, parc.č. 130/25 o 

výměře 23 m² oddělený z pozemku 130/8 a parc.č. 444 o výměře 1 m² oddělený 

z pozemku 119 vše v k.ú.Bořanovice za celkovou kupní cenu ve výši 15.000,- Kč. 

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

 

11/2022 – 1. ZO 
Bere na vědomí možnost navržení kandidátů na přísedící Okresního soudu Praha – 

východ na volební období 2022 až 2026 z řad členů zastupitelstva obce. 

 

 

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

 

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


