Obec Citov
VÝPIS USNESENÍ
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Citov,
konaného dne 8. července 2013 v 18.00 hodin v kulturním domě.

UZ/16/1/2013 Zastupitelstvo:
 určilo ověřovatele zápisu z jednání,
 schválilo navržený program zasedání Zastupitelstva obce Citov,
 zvolilo návrhovou komisi.
UZ/16/2/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí informaci o plnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Citov,
konaného dne 17. června 2013.
UZ/16/3/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření obce k 30.6.2013.
UZ/16/4/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo třetí změnu rozpočtu obce v roce 2013 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.
UZ/16/5/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene a zřízení
práva provést stavbu, kterým se zřídí ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov
věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví obce Citov parc.č. 1698 a parc.č. 1699
v katastrálním území Brodek u Přerova, spočívající ve strpění stavby „Výstavba vodoměrné
šachty pro obec Citov“,
 pověřilo starostu obce ke všem úkonům spojených s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva věcného břemene a zřízení práva provést stavbu dle předloženého návrhu.
UZ/16/6/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek.
 souhlasilo s výběrem firmy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v rámci projektu
„Revitalizační opatření v obci Citov“ – zpracování studie proveditelnosti jako základní
koncepční nástroj pro následnou realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření,
 pověřilo starostu obce ke všem úkonům spojeným s uzavřením smlouvy o dílo dle
předloženého návrhu.
UZ/16/7/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na výběr technické pomoci při
administraci projektu „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“ a výběr firem, které
budou osloveny k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem
je zajištění technické pomoci při administraci projektu,
 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 technické pomoci pro
administraci projektu.
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UZ/16/8/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí oznámení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, že
projektová žádost „Revitalizace zámeckého parku v Citově – II. etapa rekonstrukce“, vedená
pod registračním číslem CZ.1.12/2.3.00/40.01830 nebyla schválena k financování z důvodu
nedosažení potřebného počtu bodů v soutěži s ostatními projekty.
V Citově dne 8. července 2013

...........................................
Ing. Anna Němcová
místostarosta obce

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