Usnesení zastupitelstva obce Církvice č. 38/2014
ze dne 15.5.2014
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) rozpočtové opatření č. 3/2014 bez výhrad, tak jak bylo předloženo
pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

2) a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 16.4.2014
na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Dostavba sportovního areálu u
MŠ a ZŠ v Církvici a výstavba sociálního zařízení, hřiště s umělým trávníkem III.
Generace“
b) pověření starosty obce k uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka
byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou a to s uchazečem Sport-Technik
Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 za cenu díla 21 452 949,90 Kč
bez DPH
pro: 7

proti: 1

zdrželi se: 1

3) a) účetní závěrku ZŠ Církvice za rok 2013 sestavenou ke dni 31.12.2013, tak jak
byla předložena
b) rozdělení výsledku hospodaření ZŠ Církvice za rok 2013, tak jak byl
výsledek hospodaření předložen
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
4) a) účetní závěrku MŠ Církvice za rok 2013 sestavenou ke dni 31.12.2013, tak
jak byla předložena
b) rozdělení výsledku hospodaření MŠ Církvice za rok 2013, tak jak byl
výsledek hospodaření předložen
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
5) uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO – KOM a.s., včetně dodatku č. 1 této smlouvy
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
6) záměr na nájem prostor sloužících k podnikání v přízemí Kulturního domu
Církvice 6 – pohostinství
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0

7) a) koupi pozemkové parcely číslo 94/4 v k.ú. Církvice o velikosti 37m2 za cenu
celkem 14 800,- Kč, což je 400,- Kč/m2. Tato parcela vznikla na základě GP
č.384-122/2012 vypracovaného Ing. Jaroslavem Dvořákem
b) pověření starosty obce k uzavření kupní smlouvy s vlastníkem pozemku
společností Auto HP, spol.s.r.o., Církvie 45
pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

8) a) bezúplatné nabytí pozemkové parcely číslo 408/8 v k.ú. Církvice o velikosti
23m2 od ČR s právem hospodaření ŘSD ČR. Tato parcela vznikla na základě GP
č.384-122/2012 vypracovaného Ing. Jaroslavem Dvořákem
b) pověření starosty obce k podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové
parcely číslo 408/8 v k.ú. Církvice na Obec Církvice od ŘSD ČR
pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

Zapsala: Marie Procházková
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