Obec Citov
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Citov,
konaného dne 18. listopadu 2013 v 18.00 hodin v kulturním domě.
UZ/18/1/2013 Zastupitelstvo:
 určilo ověřovatele zápisu z jednání,
 schválilo navržený program zasedání Zastupitelstva obce Citov,
 zvolilo návrhovou komisi.
UZ/18/2/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí informaci o plnění usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Citov,
konaného dne 9. září 2013.
UZ/18/3/2013 Zastupitelstvo:
 vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření obce k 31.10.2013.
UZ/18/4/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo pátou změnu rozpočtu obce v roce 2013 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.
UZ/18/5/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava v rámci výzvy č. 47/2013 – 3.2 Veřejná infrastruktura na realizaci projektu
„Stálá muzejní expozice na zámku v Citově“,
 souhlasilo s výběrem firmy na přípravu veškerých podkladů nezbytných pro podání žádosti
o spolufinancování projektu „Stálá muzejní expozice na zámku v Citově“ z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, s vyčleněním nezbytných
prostředků z rozpočtu obce pro rok 2014 ke spolufinancování a předfinancování akce a to
dle předpokládaného plánu cash-flow. Maximální výše předfinancování bude 70%
způsobilých výdajů, tj. 3.813 tis. Kč, se spolufinancováním ve výši 30% celkových
způsobilých výdajů, což činí 1.635 tis. Kč a ve zkušební době a v době udržitelnosti
s vyčleněním nezbytných prostředků na financování provozu a to ve výši dle zpracované
FEA.
 pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dílo č. 31/2013 s firmou dle předloženého
návrhu a ke všem úkonům spojených s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního
programu.
UZ/18/6/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo ve smyslu § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění prodej
části pozemku parc.č. 567/2, dle geometrického plánu č. 269-14/2013 označeného jako díl
„a“ o výměře 2 m2 v katastrálním území Citov za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 107-2013 ve výši 140,- Kč s tím, že náklady za přípravu a sepsání kupní
smlouvy, za vypracování znaleckého posudku a poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí uhradí kupující.
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UZ/18/7/2013 Zastupitelstvo:
 souhlasilo s výběrem firmy na zpracování projektové dokumentace a přípravu veškerých
podkladů nezbytných pro podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Zelená stuha –
Rekonstrukce zámeckého parku v Citově – zeleň II. etapy“,
 pověřilo starostu ke všem úkonům spojených s uzavřením smlouvy o dílo dle předloženého
návrhu.
UZ/18/8/2013 Zastupitelstvo:
 schválilo uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012010-09
uzavřené dne 2.1.2009 s akciovou společností Veolia Transport Morava na úhradu
prokazatelné ztráty vzniklé dopravci plněním přepravních závazků pro obec Citov v období
od 1.1.2014 do 31.12.2014 ve výši 78.300,- Kč dle předloženého návrhu.

V Citově dne 18. listopadu 2013

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

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