
1 

 

Usnesení rady obce č. 1/2023 ze dne 11.01.2023 
 

Rada obce Líbeznice po projednání: 

 

 

1/2023 – 1. RO 
Schvaluje navržený program schůze rady obce.  

 

2/2023 – 1. RO 
I. Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 00143/2013 ze dne 11.02.2015 se 

společností AGAMA poly-grafický ateliér, s.r.o., jehož předmětem je prodloužení 

smlouvy na pravidelné zpracování grafické úpravy a navýšení ceny za jednu tiskovou 

stranu Líbeznického zpravodaje 

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

3/2023 – 1. RO 
Souhlasí s nákupem 100 ks poukázek v hodnotě 500,- Kč pro jubilanty v roce 2023 v 

lékárně Líbeznice za celkovou cenu 50.000,- Kč včetně DPH. 
 

4/2023 – 1. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím daru na úhradu poplatku za komunální odpad na rok 2023 

panu Jiřímu Kopskému ve výši 1.000,- Kč. 

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

 

5/2023 – 1. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě žádosti (příloha č. 4) TJ Sokol 

Líbeznice, oddíl stolního tenisu na poskytnutí části pronájmu za tělocvičnu za období 

10–12/2023 ve výši 13.800,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci.  

 

6/2023 – 1. RO 
Souhlasí s vyřazením knižního fondu Obecní knihovny Líbeznice dle přílohy č.5 

 

7/2023 – 1. RO 
I. Souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Ing. Alešem Řadou, jejímž 

předmětem je komplexní zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP pro akci „Novostavba Zázemí pro Areál zdraví Líbeznice“. 

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

 

8/2023 – 1. RO 
Souhlasí s objednáním zpracování energetického posudku v projektu FVE na 

obecních budovách u společnosti ENACO, s.r.o. – Energy Consulting za cenu 

145.000,- kč bez DPH. 
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9/2023 – 1. RO 
Souhlasí s nákupem mycího stroje do haly Na Chrupavce včetně příslušenství za cenu 
do 100.000,- kč bez DPH. 

 

10/2023 – 1. 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: ................................................. 


