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Usnesení rady obce č. 5/2022 ze dne 23.03.2022 
 

Rada obce Líbeznice po projednání: 

 

 

33/2022 – 5. RO 
Schvaluje navržený program schůze rady obce.  

 

34/2022 – 5. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6026466/VB/01 

název stavby: „Líbeznice Sportovní č.parc. 586/1“ na pozemcích ve vlastnictví obce 

parc.č. 585/4, 581/1, 589/1 a 589/44 mezi obcí Líbeznice a společností ČEZ 

Distribuce a.s. zastoupenou společností Miroslav Kalců na základě plné moci. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 

35/2022 – 5. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na základě žádost paní Dany Gregorové 

na činnost Taneční školy v roce 2022 ve výši 10.000,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci. 

 

36/2022 – 5. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 

29.06.2015 se společností IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s., jehož předmětem je 

navýšení ceny služby a dodatečně sjednané služby  dle přílohy č. 2. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy. 
 

37/2022 – 5. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 

5.000,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o příspěvku. 

 

38/2022 – 5. RO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Ing. Alešem Řadou, jejímž 

předmětem je komplexní zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP pro akci „Rekonstrukce místních komunikací Vnitřní a Pakoměřická, 

Líbeznice“. 

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

 

40/2022 – 5. RO 
Souhlasí s vyplacením mimořádných odměn pracovníkům obce nezařazených do 

obecního úřadu dle přílohy č. 4. 

 

41/2022 – 5. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4121941597 

v obecním bytě v ulici Martinova 142 se společností ČEZ Distribuce a.s.  

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
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42/2022 – 5. RO 
I. Souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy mezi obcí Líbeznice a stavebníkem 

společností Grand Desing s.r.o., zastoupenou jednatelem Miloslavem Kafkou pro 

pozemky parc.č. 591/3 a 386 v k.ú. Líbeznice, jejímž předmětem je příspěvek na 

vybudování veřejné infrastruktury ve výši 300.000,- Kč. 

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

 

43/2022 – 5. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o správě veřejného pohřebiště v Líbeznicích mezi obcí 

Líbeznice a Martinem Vašendou, jejímž předmětem je zajištění činností a prací 

označovaných jako správa a provozování veřejného pohřebiště v Líbeznicích dle 

přílohy č. 6. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

44/2022 – 5. RO 
Souhlasí s vyřazením knižního fondu Obecní knihovny Líbeznice dle přílohy č.7. 

 

45/2022 – 5. RO 
I. Schvaluje přijetí daru pro ZŠ a ZUŠ Líbeznice od firem právnických a fyzických osob 

ve výši 190.000,- Kč na obědy a výuku pro ukrajinské děti. 

II. Schvaluje přijetí daru pro ZŠ a ZUŠ Líbeznice od Nadace PPF ve výši 389.200,- Kč 

na úhradu mzdových nákladů a nákladů na odměny z dohod konaných mimo pracovní 

poměr, vynaložených na činnost personálu školy do 30.06. 2022 v souvislosti s 

výukou ukrajinských uprchlíků. 

 

 

 

 

Starosta:          ..................................................          

 

 

 

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


