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Usnesení rady obce č. N1/2022 ze dne 26. 10. 2022 
 

Rada obce Líbeznice po projednání: 

 

 1/2022 – N1. RO 
Schvaluje navržený program schůze rady obce.  

 

2/2022 – N1. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6003055/2 Líbeznice, na Rybníčku 23 – změna 

přípojky na pozemku ve vlastnictví obce Líbeznice p.č. 719/1 mezi obcí Líbeznice a 

společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou společností Remont Šerák s.r.o. na 

základě plné moci. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

3/2022 – N1. RO 
I. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Líbeznice a ZŠ a ZUŠ Líbeznice, 

jejímž předmětem je zahradní traktor Castlegarden XT 180 HD 

II. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy. 

 

4/2022 – N1. RO 
Souhlasí s objednáním opravy výtahu v budově OÚ u společnosti OTIS a.s. za cenu 

do 40.000,- Kč včetně DPH. 

  

5/2022 – N1. RO 
Souhlasí se změnou přílohy Specifikace, platné od 01.01.2023 ke Smlouvě o 

technické podpoře, uzavřené se společností VITA software, s.r.o. dle přílohy č. 2.     
 

6/2022 – N1. RO 
Bere na vědomí informaci o jednání ředitele školy F.Grunta se zástupcem společnosti 

Optimal – Energy cz, a.s. ohledně cenové nabídky na elektřinu a plyn na rok 2023 pro 

ZŠ a ZUŠ Líbeznice. 

 

7/2022 – N1. RO 
Souhlasí s převodem finančních prostředků ZŠ a ZUŠ Líbeznice ve výši 400.000,- Kč 

z položky Nákup majetku na položku Nákup drobného majetku. 

 

8/2022 – N1. RO 
Souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout společnosti Vantage Towers s.r.o. 

se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 09056009 část pozemku parc. č. 

802, parc. č. 1007, parc. č. 662 a parc. č. 687/1, vše k.ú. Líbeznice, pro umístění 

příhradové věže (vysílač Vodafone) a napájecího kabelu. 
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9/2022 – N1. RO 
Souhlasí s objednáním provedení prací na opravách místních komunikací a údržbě 

zeleně v obci u George Vedeva za cenu do 60.000,- Kč. 

 

 

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

 

 

 

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


