Obec Citov
VÝPIS USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Citov,
konaného dne 9. září 2013 v 18.00 hodin v kulturním domě.

UZ/17/1/2013 Zastupitelstvo:
 určilo ověřovatele zápisu z jednání,
 schválilo navržený program zasedání Zastupitelstva obce Citov,
 zvolilo návrhovou komisi.
UZ/17/2/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí informaci o plnění usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Citov,
konaného dne 8. července 2013.
UZ/17/3/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření obce k 31.8.2013.
UZ/17/4/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo čtvrtou změnu rozpočtu obce v roce 2013 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.
UZ/17/5/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Citov –
oddílná splašková kanalizace a ČOV“ v rámci Operačního programu životního prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR,
 uložilo starostovi předložit Státnímu fondu životního prostředí nezbytné doklady potřebné
pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rozsahu podle příslušné přílohy Směrnice MŽP
pro předkládání žádostí a poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.
UZ/17/6/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo předložené znění smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na realizaci projektu
„Revitalizační opatření v obci Citov“,
 pověřilo starostu ke všem úkonům spojených s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR.
UZ/17/7/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava na realizaci projektu „Revitalizace zámeckého parku v Citově – II. etapa“,
 s vyčleněním nezbytných prostředků z rozpočtu obce pro rok 2014 ke spolufinancování a
předfinancování akce a to dle předpokládaného plánu cash-flow. Předfinancování se týká
způsobilých i případných nezpůsobilých výdajů projektu, které momentálně nejsou
evidovány. Maximální výše předfinancování bude 70% způsobilých výdajů, tzn. 3.829 tis.
Kč, se spolufinancováním ve výši 30% celkových způsobilých výdajů, což činí 1.641 tis. Kč
a ve zkušebním provozu a v době udržitelnosti s vyčleněním nezbytných prostředků na
financování provozu a to v předpokládané výši dle zpracované FEA, tzn. 50 tis. Kč ročně,
 pověřilo starostu ke všem úkonům spojených s podáním žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu.
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UZ/17/8/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí vyhodnocení soutěže „Předzahrádka – vstup do mého domu“, uskutečněné
v červenci 2013.
UZ/17/9/2013 Zastupitelstvo:
 zveřejnilo ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů záměr obce prodat část pozemku parc.č. 567/2, dle geometrického plánu č. 26914/2013 označeného jako díl „a“ o výměře 2 m2 v katastrálním území Citov.
UZ/17/10/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek,
 souhlasilo s výběrem firmy na činnosti spojené s technickou pomocí a administrací projektu
„Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“, financovaného z Operačního programu
životního prostředí, nabídková cena 360.000,- Kč bez DPH,
 pověřilo starostu ke všem úkonům spojených s uzavřením mandátní smlouvy na zajištění
technické pomoci dle předloženého návrhu.
UZ/17/11/2013 Zastupitelstvo:
 souhlasilo s výběrem stavební na provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností při realizaci veřejné zakázky
„Stavební úpravy Mateřské školy v Citově“. Celková cena dodatečných prací včetně DPH
činí 118.260,- Kč,
 uložilo starostovi uzavřít se stavební firmou Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
19.6.2013 dle předloženého návrhu.
UZ/17/12/2013 Zastupitelstvo:
 zvolilo inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce v roce 2013.
UZ/17/13/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo Směrnici č. 2/2013 Schvalování účetní závěrky dle předloženého návrhu.

V Citově dne 9. září 2013

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

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