
USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE CÍRKVICE

č. 2/2010 
ze dne 24.11.2010

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) uvolnění pana Jaromíra Vocla z funkce člena výboru DSO Klejnarka

2) za člena výboru DSO Klejnarka pana Jiřího Volence

3) za člena výboru DSO Klejnarka pana Stanislava Vlka

4) uvolnění  Stanislava  Vlka  z funkce  předsedy  rady  DSO  Mikroregion 
Kutnohorsko 

5) za člena rady DSO Mikroregion Kutnohorsko pana Jiřího Volence

6) od 1.11.2010 odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, členům 
výborů a komisí obce Církvice dle přílohy k nařízení  vlády č. 20/2009 
Sb.:

- místostarosta obce - 7 509,- Kč
- člen zastupitelstva+předsedové komisí nebo výborů – 1 300,- Kč
- člen zastupitelstva – 540,- Kč
- člen zastupitelstva obce+člen komise nebo výboru – 1 060,- Kč
- člen SPOZ, komise nebo výboru – 100,- Kč
- předseda SPOZ, komise nebo výboru – 150,- Kč

7) od 1.11.2010 komise a výbory, jejich předsedy a členy:
- Stavební komise: předseda – Zdeněk Skřivánek

                             člen – Martin Fiala, Jiří Lietavec 
- Finanční výbor: předseda -  Marcel Bilinkiewicz
              člen – Lenka Kvízová, Stanislav Vlk
- Kontrolní výbor: předseda – Zdeněk Hnilička



                            člen – Zdeňka Vedralová, Jiří Lietavec
- Kulturní komise: předseda – Gabriela Vondrysová

                            
len – Alena Kostincová, Marie Procházková

- SPOZ: předseda – Eva Dvořáková
            
len – Jaroslava Uhlířová, Jana Šmejkalová, Marie  
                       Procházková

8) smlouvu o výpůjčce ve prospěch fotbalového klubu S.K Církvice,  pro 
vybudování fotbalového hřiště na pozemcích 188/11 a 188/12 v k.ú. Jakub 
o rozměrech 108x66 m dle projektové dokumentace

9) uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  s Městem  Kutná  Hora  pro  výkon 
přenesené  působnosti  ve  věci  přestupků.  Obec  Církvice  konstatuje,  že 
není  sama  schopna  zajistit  výkon  přenesené  působnosti  na  úseku 
přestupků a souhlasí, aby výkon přenesené působnosti ve věci přestupků 
převzaly  orgány Města  Kutná Hora v rozsahu dle  §  53 odst.  1 zákona 
200/1990  Sb.,  o  přestupcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zmocňuje 
starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

10)zřízení věcného břemene na pozemku č. 371/1, 337/8, 337/9 
      v k.ú. Církvice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.

11) přijetí dotace ve výši 337 130,40 Kč na akci „EU peníze školám“ 
a následný převod téže částky na účet ZŠ Církvice.

Zapsala:  Marie Procházková


