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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. 4 
 ze dne 14.09.2022  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

32/2022 – 4. ZO 
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

33/2022 – 4. ZO 
Volí členy návrhové komise Michala Pokorného a Petra Hoňka. 

 
34/2022 – 4. ZO 

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

 
35/2022 – 4. ZO 

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 
 

36/2022 – 4. ZO 
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 dle přílohy č. 2. 

 
37/2022 – 4. ZO 

I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Líbeznice a Hai Vu, 

jejímž předmětem je provedení stavby vodovodní přípojky pro pozemky parc.č. 185/3 

a 754 na pozemku parc. č. 161/6 ve vlastnictví obce v k.ú. Líbeznice. 

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

 
38/2022 – 4. ZO 

I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Líbeznice a Janem 

Vavřínem, jejímž předmětem je provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky 

pro pozemky parc.č. 554/46 a 554/51 na pozemku parc. č. 554/1 ve vlastnictví obce 

v k.ú. Líbeznice. 

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

 

39/2022 – 4. ZO 
I. Bere na vědomí informaci o průběhu jednání o prodeji pozemků mezi Pavlem 

Hankem, vlastníkem pozemků parc.č. 948, 955/2, 955/3 a 995/3 v k.ú. Líbeznice 

(podle GP č. 1628-60/2021 a č. 1667-44/2022), a Jakubem Maurem. 

II. Souhlasí se záměrem směny pozemků ve vlastnictví obce parc.č. 877, 878, 501/2, 

504/4, 504/5 a 504/6 v k.ú. Líbeznice za pozemky parc. č. 948, 955/2, 955/3 a 995/3 

v k.ú. Líbeznice, které jsou dle platného ÚP určeny k vytvoření okružního parku 

kolem obce (zelený pás).  

 

40/2022 – 4. ZO 
Bere na vědomí informace o realizovaných projektech obce. 
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41/2022 – 4. ZO 
I. Souhlasí s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku na činnost 1. FC 

Líbeznice na rok 2022 ve výši 50.000,- Kč. 

II. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost spolku Atletika Líbeznice z.s. 

na rok 2022 ve výši 100.000,- Kč. 

III. Pověřuje starostu obce podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

 

42/2022 – 4. ZO 
Souhlasí s udělením ceny obce Líbeznice dle přílohy č. 5. 

 

 

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

 

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


