
USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE CÍRKVICE 

č. 21/2012 ze dne 21.6.2012

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) rozpočtové opatření č. 3/2012 bez výhrad, tak jak bylo předloženo

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

2) zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemek č. 
329/1 dle KN v k.ú. Církvice se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klišská 940, Ústí  nad Labem, zastoupená společností RWE Distribuční 
služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno za cenu 50,- Kč/bm bez 
DPH

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

3) zřízení  věcného  břemene  na  pozemek  č.  742/10  v k.ú.  Jakub  se 
společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, 
zastoupená  společností  RWE  Distribuční  služby,  s.r.o.,  se  sídlem 
Plynárenská 499/1, Brno za jednorázovou úplatu 500,- Kč

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

4) po projednání závěrečný účet Obce Církvice za rok 2011 bez výhrad, tak 
jak byl předložen

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

5) zrušení usnesení č. 3/2010 ze dne 16.12.2010 v bodě 3

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

6) a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 
           14.6.2012 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
            s názvem: „Výměna topení v kulturním domě v Církvici“ 

b) pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Výměna topení v kulturním 



domě v Církvici“  s uchazečem,  jehož  nabídka  byla  nabídkou s nejnižší 
nabídkovou cenou a to s uchazečem: Kvasil  Jiří,  Církvice 217, 285 33 
Církvice, IČO: 14782235 za cenu díla 602 962,- Kč včetně DPH. 

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

7) a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 
           15.6.2012 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
            s názvem: „Víceúčelové hřiště v Církvici – I. etapa“  

b) pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého  rozsahu  na  stavební  práce  s  názvem:  „Víceúčelové  hřiště 
v Církvici – I. etapa“ s uchazečem, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší 
nabídkovou  cenou  a  to  s uchazečem:  Sport-technik  Bohemia  s.r.o., 
Sokolovská  40,  180  00  Praha  8-Karlín,  IČO:  49618555  za  cenu  díla 
10 064 494,- Kč včetně DPH. 

pro: 7 proti: 1 zdrželi se: 1

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1) po projednání závěrečný účet DSO Klejnarka za rok 2011 bez výhrad, tak 
jak byl předložen

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

2) po projednání závěrečný účet DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2011 
         bez výhrad, tak jak byl předložen

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

III. Zastupitelstvo obce deleguje

1) za  člena  kontrolní  komise  DSO Mikroregion  Kutnohorsko  paní  Marii 
Procházkovou a uvolňuje pana Zdeňka Hniličku z funkce člena kontrolní 
komise DSO Mikroregion Kutnohorsko 

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

Zapsala: Marie Procházková



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


