
Usnesení zastupitelstva obce Církvice č. 2/2014 

ze dne 20.11.2014 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1) rozpočtové opatření č. 7/2014 bez výhrad, tak jak bylo předloženo 

pro: 7  proti: 0 zdrželi se: 0 

2) od 1.11.2014 člena rady, výbory, jejich předsedy a členy: 
- Finanční výbor: předseda -  Marcel Bilinkiewicz 

               člen – Zdeněk Hnilička, Miroslava Malimánková 

- Kontrolní výbor: předseda – Jiří Lietavec 
                            člen – Zdeňka Vedralová, Ludmila Hrušková 

- Školská rada: člen rady za zřizovatele – Ludmila Hrušková 
 

pro: 7  proti: 0 zdrželi se: 0 

3) od 1.11.2014 odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, členům výborů a 
komisí obce Církvice dle přílohy k nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády 37/2003 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 

 
pro: 7  proti: 0 zdrželi se: 0 

4) za člena výboru DSO Církvice a Nové Dvory Klejnarka pana Jiřího Volence a 
pana Stanislava Vlka 

pro: 7  proti: 0 zdrželi se: 0 

5) po projednání nabídek na pronájem pohostinství uzavření Smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 647 m2 za cenu 7 000,- Kč/měsíc 
s panem Pavlem Gabrielem, bytem Jakubská 101, Kutná Hora, jehož záměr 
nejlépe splňoval požadavky zastupitelstva obce. O ostatních nabídkách pana 
Hrušky a pana Matury nebylo hlasováno.  
 

pro: 6  proti: 0 zdrželi se: 1 

 



6) za člena rady DSO Mikroregion Kutnohorsko pana Jiřího Volence 

pro: 6  proti: 0 zdrželi se: 1 

7) za člena rady DSO MAS Lípa pro venkov pana Jiřího Volence 

pro: 6  proti: 0 zdrželi se: 1 

8) přehled oddávajících podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 
ve znění pozdějších předpisů o uzavření manželství 
- oddávající: starosta obce Jiří Volenec 

        místostarosta obce Stanislav Vlk 
- řádně stanovené místo: k.ú. Církvice a Jakub 
- úředně stanovená doba: pondělí – neděle 

 
pro: 7  proti: 0 zdrželi se: 0 

 
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

 
1)  od 1.11.2014 komise, jejich předsedy a členy: 

- Stavební komise: předseda – Zdeněk Skřivánek 
                             člen – Martin Fiala, Karel Uhlíř   

- Kulturní komise: předseda – Gabriela Vondrysová 
      člen – Jiřina Morawská, Marie Procházková, Marcela 
                Batelková 

- SPOZ: předseda – Eva Dvořáková 
                člen – Jaroslava Uhlířová, Jana Šmejkalová, Marie   
                                         Procházková 
 
Všichni přítomní zastupitelé vzali tento bod usnesení na vědomí 
 
 
 

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

 


