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Usnesení rady obce č. 7/2022 ze dne 27.04.2022 
 

Rada obce Líbeznice po projednání: 

 

 

51/2022 – 7. RO 
Schvaluje navržený program schůze rady obce.  

 

52/2022 – 7. RO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Ing. Miloslavem Šponerem dle přílohy 

č. 2, jejímž předmětem je závazek obce udělit žadateli souhlas k napojení na stávající 

kanalizaci v ulici pakoměřická. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  

 

53/2022 – 7. RO 
Souhlasí s bezúplatným poskytnutím velkého sálu haly Na Chrupavce ve dnech 2.6. – 

3.6.2022 pro účely konání konference Pojďme dělat město spolku Pojďme dělat město 

z.s.  
 

54/2022 – 7. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 2022/041117 dle přílohy č. 3 o poskytování 

telekomunikačních služeb se společností Daktela s.r.o., jejímž předmětem je 

provozování virtuální telefonní ústředny v budově OÚ. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

55/2022 – 7. RO 
Souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat pozemek parc.č. 207/6 o výměře 25 m² 

Družstvu Libagro. IČ:00107026. 

 

56/2022 – 7. RO 
Souhlasí s objednáním instalace ukazatele rychlosti do ulice Hovorčovická u 

společnosti Gemos dopravní systémy a.s. za cenu do 150.000,- Kč bez DPH dle 

cenové nabídky. 

   

57/2022 – 7. RO 
Souhlasí s objednáním čištění kanalizace ve zdravotním středisku u společnosti 

Atlantik servis s.r.o. za cenu 25.593,- Kč bez DPH. 

 

58/2022 – 7. RO 
Schvaluje přijetí daru pro ZŠ a ZUŠ Líbeznice od obce Předboj ve výši 50.000,- Kč 

na nákup pomůcek pro výuku ukrajinských dětí. 

 

59/2022 – 7. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti TJ Sokol Líbeznice, oddíl 

stolního tenisu na poskytnutí části pronájmu za tělocvičnu za období 1–3/2022 ve výši 

15.900,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci. 
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60/2022 – 7. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti pro 1.FC Líbeznice na 

poskytnutí části pronájmu za tělocvičnu za období roku 2 - 3/2022 ve výši 5.400,- Kč.  
II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci 

 

61/2022 – 7. RO 
Souhlasí s objednáním zpracování podkladů a žádosti na rekonstrukci veřejného 

osvětlení obce Líbeznice u společnosti Osvětlení a energetické systémy, a.s. dle 

cenové nabídky za cenu  85.000,- Kč bez DPH. 

 

62/2022 – 7. RO 
Souhlasí s objednáním provedení prací u George Vedeva za cenu do 60.000,- Kč. 

 

 

 

 

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

 

 

 

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


