
Usnesení zastupitelstva obce Církvice č. 40/2014 

ze dne 26.6.2014 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) rozpočtové opatření č. 4/2014 bez výhrad, tak jak bylo předloženo 

pro:  8  proti: 0 zdrželi se: 0 

2) udělení výjimky z počtu dětí MŠ Církvice na školní rok 2014 – 2015 a to 
v počtu dětí 55 

pro: 8   proti: 0 zdrželi se: 0 

3) podle § 23, odst. 4, zákona 472/2011 Sb., Základní škole Církvice, okres 
Kutná Hora, udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 
2014/2015. Zřizovatel se zavazuje uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací 
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.  

pro:  8  proti: 0 zdrželi se: 0 

4) bezúplatný převod trafostanice TS Jakub OB I. postavené na pozemku: 
stavební parcela č. 101 zapsané na LV 1 001 u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj na společnost ČEZ a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 
Praha 4  

pro: 8   proti: 0 zdrželi se: 0 

5) přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
 
a) z fondu rozvoje obcí a měst ve výši 500 000,- Kč na akci: „Církvice – 

Jakub chodník podél silnice III/33818 – I. etapa“ 
b) z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 280 000,- 

Kč na akci: „Oprava požární zbrojnice“ v Církvici 
c) z fondu kultury a obnovy památek ve výši 50 000,- Kč na akci: 

„Knihovna jako multifunkční centrum obce Církvice“ 
pro: 8   proti: 0 zdrželi se: 0 

6) přijetí dotace z MŠMT ve výši 10 000 000,- Kč na akci: „Dostavba 
sportovního areálu u MŠ a ZŠ v Církvici a výstavba sociálního zařízení, 
hřiště s umělým trávníkem III. generace“ 

pro: 6   proti: 0 zdrželi se: 2 



 

7) a) zakoupení pozemku č. 3/6 o výměře 662 m2, který vznikl oddělením 
z pozemku č. 3/2 v k.ú. Jakub geometrickým plánem č. 358-36/2014 
vypracovaným firmou GEOS – Ing. J. Dvořák za účelem příjezdové 
komunikace ke Sportovišti, který je v majetku SK Církvice za celkovou 
částku 19 000,- Kč 

b) pověření starosty obce k podpisu Kupní smlouvy na výše uvedený 
pozemek 

pro:  8  proti: 0 zdrželi se: 0 

 
8) a) v souladu s ustanovením § 12, odst.  (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále 
jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Církvice – 
Jakub chodník podél silnice III/33818 – I. etapa“ 

 
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné 
zakázky – nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH 

c) předložený návrh na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící 
komise zadavatelem ve složení  

člen komise:  1. Jiří Volenec 
    2. Stanislav Vlk 

3. Martin Fiala 
 

          náhradník člena komise: Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatelem 

Tato komise plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci 
dodavatelů 

d) uzavření příkazní smlouvy s panem Ing. Josefem Bártou za podmínek 
v ní uvedených na zabezpečení organizace průběhu tohoto zadávacího 
řízení jako pověřené osoby zadavatele za cenu celkem 38 000,- Kč 

e) uzavření příkazní smlouvy s panem Zdeňkem Skřivánkem za podmínek 
v ní uvedených na zabezpečení výkonu investorského dozoru za cenu 
celkem 8 400,- Kč 



f) pověření starosty obce k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání 
nabídky a prokázání splnění kvalifikace a ke stanovení zadávacích 
podmínek tohoto zadávacího řízení  

pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 0 

 

9) po projednání závěrečný účet Obce Církvice za rok 2013 bez výhrad, tak 
jak byl předložen 

pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 0 

 
10) účetní závěrku Obce Církvice za rok 2013 sestavenou ke dni 

31.12.2013, tak jak byla předložena 

pro:  8 proti: 0 zdrželi se: 0 

 
11) zrušení zadávacího řízení vedené mimo režim zákona na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem: „Výměna svítidel 
veřejného osvětlení v obci Církvice“ 

pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 0 

 
12) smlouvu o sdružení finančních prostředků DSO Klejnarka 

pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 
 

Zapsala: Marie Procházková 
 
 
 
 
 
 ..............................                                      ……………………. 
 místostarosta obce                                                                   starosta obce 


