Obec Citov
VÝPIS USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Citov,
konaného dne 15. dubna 2013 v 18.00 hodin v kulturním domě.
UZ/14/1/2013 Zastupitelstvo:
 určilo ověřovatele zápisu z jednání,
 schválilo navržený program zasedání Zastupitelstva obce Citov,
 zvolilo návrhovou komisi.
UZ/14/2/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí informaci o plnění usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Citov,
konaného dne 11. března 2013.
UZ/14/3/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo účetní závěrku obce k 31.12.2012 v rozsahu výkazu o plnění rozpočtu, rozvahy,
výkazu zisku a ztrát a přílohy účetní závěrky bez výhrad a připomínek.
UZ/14/4/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo účetní závěrku Mateřské školy Citov, příspěvkové organizace obce k 31.12.2012
v rozsahu výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy účetní závěrky bez výhrad a připomínek.
UZ/14/5/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření Mateřské školy Citov, příspěvkové
organizace obce v roce 2012.
UZ/14/6/2013 Zastupitelstvo:
 souhlasilo s využitím zisku z hospodaření Mateřské školy Citov, příspěvkové organizace za
rok 2012 v celkové výši 55.794,24 Kč dle předloženého návrhu s tím, že 25.000,00 Kč bude
převedeno do fondu odměn a 30.794,24 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
UZ/14/7/2012 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření obce k 31.3.2013.
UZ/14/8/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo první změnu rozpočtu obce v roce 2013 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.
UZ/14/9/2013 Zastupitelstvo:
 souhlasilo s věcnými, finančními a časovými parametry stanovenými v registračním listu
dotace č. 107D191 00 1316, název akce Citov – oprava pomníku obětem 1. světové války
a s Pokyny k zadání na výše uvedenou dotaci,
 schválilo výběr uchazečů, kteří budou osloveni ve výzvě v zadávacím řízení zakázky malého
rozsahu na realizaci projektu „Citov – oprava pomníku obětem 1. světové války“ dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy,
 pověřilo starostu obce ke všem úkonům spojených s realizací projektu „Citov – oprava
pomníku obětem 1. světové války“.
UZ/14/10/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek,
 souhlasilo s výběrem firmy na realizaci veřejné zakázky „Citov – oddílná splašková
kanalizace a ČOV“ – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
 pověřilo starostu obce ke všem úkonům spojených s uzavřením smlouvy o dílo dle
předloženého návrhu.
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UZ/14/11/2013 Zastupitelstvo:
 odmítá úplatný převod pozemku parcely č. 567/1 v katastrálním území obce Citov
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce,
 schválilo bezúplatný převod pozemku parcely č. 567/1 v katastrálním území obce Citov
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce,
 pověřilo starostu obce ke všem úkonům spojených s převodem pozemku parc.č. 567/1
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce.
UZ/14/12/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo výběr uchazečů, kteří budou osloveni ve výzvě v zadávacím řízení zakázky malého
rozsahu na realizaci projektu „Stavební úpravy Mateřské školy v Citově“,
 pověřilo starostu obce ke všem úkonům spojených s realizací projektu „Stavební úpravy
Mateřské školy v Citově“.
UZ/14/13/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo výběr uchazečů, kteří budou osloveni poptávkou na pořízení zásahových přileb pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Citov,
 pověřilo starostu obce k úkonům spojených s pořízením přileb pro JSDH obce Citov.
UZ/14/14/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Citov o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 350.000,- Kč na opravu střechy farního kostela v Citově,
 nesouhlasilo s poskytnutím požadovaného finančního příspěvku Římskokatolické farnosti
Citov na opravu střechy farního kostela v Citově v letošním roce. Důvodem je nedostatek
vlastních prostředků v rozpočtu obce v souvislosti s realizací finančně náročných projektů
obce v roce 2013.
UZ/14/15/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na výběr technického dozoru
investora (TDI) pro stavbu „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“, dle předloženého
návrhu a výběr firem, které budou osloveny k podání nabídky na realizaci zakázky malého
rozsahu pro stavbu „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“, jejímž předmětem je
zajištění technického dozoru investora stavby (TDI).
 pověřilo starostu obce ke všem úkonům spojených s realizací výběrového řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou
zakázku „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“ – výběr TDI stavby.
UZ/14/16/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr zpracovatele
studie proveditelnosti jako základní koncepční nástroj pro následnou realizaci přírodě
blízkých protipovodňových opatření v rámci projektu „Revitalizační opatření v obci Citov“,
dle předloženého návrhu a výběr firem, které budou osloveny k podání nabídky na realizaci
zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele studie proveditelnosti přírodě blízkých
protipovodňových opatření v rámci projektu „Revitalizační opatření v obci Citov“,
 pověřilo starostu obce ke všem úkonům spojených s realizací výběrového řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou
zakázku „Revitalizační opatření v obci Citov“.
V Citově dne 15. dubna 2013
...........................................
Ing. Anna Němcová
místostarosta obce

...........................................
Jaromír Otáhal
starosta obce
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