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Usnesení Zastupitelstva Obce Líbeznice č. N2 
 ze dne 21.12.2022  

  
Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání: 
 

10/2022 – N2. ZO 
Pověřuje radního Martina Kupku řízením dnešního zasedání Zastupitelstva obce 
Líbeznice. 

 
11/2022 – N2. ZO 

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí 
projednávání jednotlivých bodů programu.   
 

12/2022 – N2. ZO 
 Volí členy návrhové komise Šárku Kettnerovou a Petra Hoňka. 
 

13/2022 – N2. ZO 
Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Františka Závorku a Františka Grunta. 
 

14/2022 – N2. ZO 
Schvaluje zapisovatelkou ze zasedání zastupitelstva obce Lucii Vörösovou. 
 

15/2022 – N2. ZO 
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 dle přílohy č. 2. 

 

16/2022 – N2. ZO 
Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 – 2025 dle přílohy č. 3. 

17/2022 – N2. ZO 
Schvaluje rozpočet obce Líbeznice na rok 2023 dle přílohy č. 4. 
 

18/2022 – N2. ZO 
I. Rozhodlo o pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Líbeznice. 

II. Rozhodlo, že Změna č. 3 ÚP Líbeznice   bude pořizována zkráceným postupem dle § 

55a a následujících, zákona č. 183/2006 Sb.,(stavební zákon), v platném znění. Změna 

nevyžaduje zpracování variant řešení.   

III. Schvaluje Obsah změny č. 3 ÚP Líbeznice dle přílohy č.5, který je nedílnou 

součástí usnesení.  

IV. Volí jako určeného zastupitele pro spolupráci s výkonným pořizovatelem 

na pořízení Změny č.  3 ÚP Líbeznice starostu obce Jana Havlíčka. 

V. Rozhodlo o výkonném pořizovateli Změny č. 3 ÚP    Líbeznice, kterým bude na 

základě Smlouvy o dílo paní Ing. arch. Martina Bredová. 

VI. Rozhodlo, že zpracovatelem Změny č. 3 ÚP Líbeznice bude na základě Smlouvy o 

dílo paní Ing.arch. Zuzana Freiheit. 
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19/2022 – N2. ZO 

I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí Líbeznice a Ing.arch.Martinou 
Bredovou, jejímž předmětem je zajištění pořízení Změny č. 3 územního plánu 
Líbeznice. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo dle přílohy č. 6. 
 

20/2022 – N2. ZO 
III. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí Líbeznice a Ing.arch.Zuzanou 

Freiheit, jejímž předmětem je zhotovení Změny č. 3 územního plánu Líbeznice. 
IV. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo dle přílohy č. 7. 
 

21/2022 – N2. ZO 
Souhlasí s vyplacením mimořádných odměn členům ZO za mimořádné nasazení ve 
vedení výborů Zastupitelstva obce Líbeznice a za prokazatelné pozitivní výsledky 
odvedené práce dle přílohy č. 8. 
 

22/2022 – N2. ZO 
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 1/2022 o místním poplatku 

ze psů dle přílohy č. 9. 

 

23/2022 – N2. ZO 

Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 2/2022 o místním poplatku 

z pobytu dle přílohy č. 10. 

 

24/2022 – N2. ZO 
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 3/2022 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 11. 

 
25/2022 – N2. ZO 

Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 4/2022 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle přílohy č. 12. 

 
26/2022 – N2. ZO 

I. Souhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1027/3 v k.ú. Líbeznice o 
výměře 10 m², oddělený z pozemku parc.č. 1027 panu Lubomíru Slováčkovi, trvalý 
pobyt Líbeznice, U Studánky 620 za cenu 500,- Kč/m². 

II. Pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 13. 
 
27/2022 – N2. ZO 

I. Souhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1027/2 v k.ú. Líbeznice o 

výměře 36 m², oddělený z pozemku parc.č. 1027 panu Miluši Klejzarové, trvalý pobyt 

Líbeznice, U Studánky 21 za cenu 500,- Kč/m² dle přílohy č. 14. 

II. Pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy. 
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28/2022 – N2. ZO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Líbeznice a Petrem 

Košinou, trvalý pobyt Bořanovice, Hlavní 6, jejímž předmětem je provedení stavby 
přeložky přípojky NN pro pozemek parc.č. 26 (RD Na rybníčku 23) na pozemku parc. 
č. 719/1 ve vlastnictví obce v k.ú. Líbeznice. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 15. 
 
 

 

Starosta obce Jan Havlíček:   ______________________________         

 

Místostarosta obce Michal Doubrava:  ______________________________ 


