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Usnesení rady obce č. N5/2022 ze dne 21. 12. 2022 
 

Rada obce Líbeznice po projednání: 

 

38/2022 – N5. RO 
Schvaluje navržený program schůze rady obce.  

 

39/2022 – N5. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 926/2022 se společností 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zastoupenou na základě pověření JUDr. Janou 

Osadskou, jejímž předmětem je umístění stavby plynárenského zařízení - STL 

plynovod na pozemcích parc.č. 691/17, 724 a 1034/1 v k.ú.Líbeznice a ve vlastnictví 

obce Líbeznice za jednorázovou náhradu ve výši 36.379,- Kč včetně DPH.  

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 2. 

 

40/2022 – N5. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti Mgr. Daně Gregorové – Taneční 

škola na poskytnutí části pronájmu za tělocvičnu za období 6/2022 – 12/2022 ve výši 

25.600,- Kč.  

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci. 

 

41/2022 – N5. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti Martiny Mackové Louvarové 

(Hýbánky pro děti) na poskytnutí části nájmu za tělocvičnu za období 9-12/2022 ve 

výši 4.600,- Kč. 

II. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti Martiny Mackové Louvarové 

(Cvičení pro seniory) na poskytnutí části nájmu za tělocvičnu za období 9-12/2022 ve 

výši 1.350,- Kč. 

III. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti Martiny Mackové Louvarové 

(Kurz Sporťáček) na poskytnutí části nájmu za tělocvičnu za období 10-12/2022 ve 

výši 1.400,- Kč. 

IV. Pověřuje starostu obce podpisem smluv o dotaci. 

 

42/2022 – N5. RO 
Souhlasí s objednáním provedení prací na opravách místních komunikací a údržbě 

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

  

43/2022 – N5. RO 
Souhlasí s vyplacením mimořádné odměny řediteli ZŠ a ZUŠ Líbeznice Františku 

Gruntovi dle přílohy č.3. 
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44/2022 – N5. RO 
I. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Líbeznice na roky 2023–2025 

dle přílohy č. 4. 

II. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a ZUŠ Líbeznice na roky 2023–2025 dle 

přílohy č. 5. 

III. Schvaluje rozpočet Mateřské školy Líbeznice na rok 2023 dle přílohy č. 6. 

IV. Schvaluje rozpočet ZŠ a ZUŠ Líbeznice na rok 2023 dle přílohy č. 7. 
 

45/2022 – N5. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím daru na úhradu poplatku za komunální odpad na rok 2023 dle 

podmínek uvedených v příloze č. 8 ve výši 591,- Kč fyzickým osobám, které žijí 

samy v domácnosti a jsou závislé pouze na starobním nebo invalidním důchodu. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem darovacích smluv. 

 

46/2022 – N5. RO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí Líbeznice a společností Davídkova Group 

s.r.o., jejímž předmětem je převod kanalizačního řádu (stoka PP DN300 délky 94,5 m 

– příloha č. 9) okamžikem vydání kolaudace z vlastnictví společnosti Davídkova 

Group s.r.o. do vlastnictví obce Líbeznice. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 10.. 

 

47/2022 – N5. RO 
Souhlasí s objednáním zpracování dílčích projektových dokumentací fotovoltaických 

výroben podkategorie A2 připojovaných na hladině NN na obecních budovách 

(základní škola, nová budova mateřské školy, hala Na Chrupavce, zdravotní středisko, 

dům služeb) u společnosti Colsys s..r.o. za cenu 239.100,- Kč bez DPH. 

 

48/2022 – N5. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti pro volejbalový oddíl Líbeznice 

na poskytnutí části pronájmu za tělocvičnu za období 9–12/2022 ve výši 10.650,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci. 

 

 

 

 

starosta - Jan Havlíček     _____________________________________     

 

 

 

Místostarosta – Michal Doubrava  _____________________________________ 

 

 

 

 


