
USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE CÍRKVICE 

č. 20/2012 ze dne 10.5.2012

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  pro  uložení  potrubí  na 
odvod dešťové vody z cesty „K Utopenci“  ve prospěch obce Církvice za 
jednorázovou úplatu ve výši 7 500,- Kč. Jedná se o pozemek č. 162 v k.ú. 
Církvice ve vlastnictví paní Hany Hájkové, bytem Církvice č.p. 61

     pro: 7       proti: 0      zdrželi se: 0

2) uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Církvice a společností Garant Profi, 
s.r.o.  na  dodávku  stavebních  prací  „Oprava  odvodnění  a  komunikace 
K Utopenci“  za  nabídkovou  cenu  474 636,-  Kč  včetně  DPH  dle 
předloženého rozpočtu.

     pro: 7       proti: 0      zdrželi se: 0

3)  přijetí dotací z fondů Středočeského kraje na rok 2012 a to: 
a) z FROM na vybudování  chodníku podél  silnice  I/38-III.  etapa  ve  výši 

2 000 000,- Kč
b) z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na techniku, výzbroj 

a výstroj ve výši 95 000,- Kč
     pro: 7       proti: 0      zdrželi se: 0

4) a)  uzavření mandátní smlouvy na provedení výběrového řízení na 
    dodavatele na akci „Chodník podél silnice I/38-III. etapa“ se společností 
    Valldemossa Trade, s.r.o. za cenu 42 000,- Kč

b) jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek, která bude 
plnit rovněž funkci komise pro hodnocení nabídek ve složení

člen náhradník
Volenec Jiří Fiala Martin
Vlk Stanislav Skřivánek Zdeněk
Hnilička Zdeněk Lietavec Jiří

     pro: 7       proti: 0      zdrželi se: 0



5) a)  uzavření  mandátní  smlouvy  na  provedení  výběrového  řízení  na 
dodavatele na akci „Výměna topení v KD“ s panem Ing. Josefem Bártou 
za cenu 34 000,- Kč

        b) jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek, která bude 
       plnit rovněž funkci komise pro hodnocení nabídek ve složení

člen náhradník
Volenec Jiří Fiala Martin
Vlk Stanislav Skřivánek Zdeněk
Hnilička Zdeněk Lietavec Jiří

     pro: 7       proti: 0      zdrželi se: 0

6) uzavření  mandátní  smlouvy  na  výkon  stavebního  dozoru  investora 
s panem Zdeňkem Skřivánkem na akce:

a) výměna topení v KD Církvice za cenu 6 800,- Kč
b) chodník podél silnice I/38-III. etapa za cenu 27 400,- Kč

     pro: 6       proti: 0      zdrželi se: 1

7) zřízení  věcného  břemene  ve  pospěch  RWE  GasNet,  s.r.o.  se  sídlem 
Klišská 940, Ústí n/L pro stavbu „Reko STL Církvice – od RS k silnici 
I/38“ umístěnou na pozemcích 693/3,  693/1 dle KN v k.ú.  Jakub,  st.č. 
274/1 dle KN a pozemkové parcely č. 332, 13/1, 325, 324/1, 328/1 vše dle 
KN v k.ú. Církvice za úhradu ve výši 50,- Kč/bm bez DPH. Starosta a 
místostarosta  obce  zajistí  minimálně  možný  zásah  do  místních 
komunikací.

     pro: 7       proti: 0      zdrželi se: 0

II. Zastupitelstvo obce ukládá

1)  zajistit minimálně možný zásah do místních komunikací dle bodu 7) 
tohoto  usnesení

   pro: 7       proti: 0      zdrželi se: 0



III. Zastupitelstvo obce neschvaluje

1) omezení délky splatnosti při případném přijímání úvěrů a půjček na 
maximální možnou dobu 60 měsíců 

     pro: 2       proti: 2      zdrželi se: 3

Zapsala: Marie Procházková

……………………………                                               ………………………..
          místostarosta obce       starosta obce


