
USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE CÍRKVICE 

č. 12/2011 ze dne 1.9.2011

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) uzavření  „Smlouvy o zřízení  věcného břemene a  souhlasu  se  zřízením 
stavby“  mezi Obcí Církvice a RWE GasNet, s.r.o. zastoupené společností 
RWE Distribuční služby, s.r.o. na pozemky p.č. 325, 326/1, 337/9, 339, 
343, 411/2, 408/4, 408/5 a 408/6 dle KN v k.ú. Církvice

2) po projednání  Rozpočtové opatření  č.  4/2011 bez výhrad,  tak jak bylo 
předloženo

3) a)   uzavření  podnájemní  smlouvy  se  společností  ZOS Kačina,  a.s.,  se 
sídlem ve Svatém Mikuláši na části pozemků p.č. 442/1 a 442/2 dle PK 
v k.ú. Církvice o celkové výměře 111 m2

b) uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č 447 dle PK o výměře 
10 m2 s Pozemkovým fondem ČR

4) a) výsledky výběrového řízení na dodávku stavby malého rozsahu vedené 
pod názvem:  „33TI Církvice jako I. etapa stavby“

 „16 TI Církvice jako II. etapa stavby“
s vysoutěženou cenou díla včetně DPH:

I. etapa – 1 749 617,68 Kč
II.etapa –    893 391,46 Kč

společností BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, Holice
b) pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s vybranou

          společností na I. etapu této stavby

5) a) zápis do kroniky obce za rok 2010, tak jak byl předložen
b) paní Alenu Kostincovou jako novou kronikářku obce

6) uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  s Městem  Kutná  Hora  k zajištění 
odchytu volně pobíhajících zvířat  a pověřuje starostu obce k podpisu této 
smlouvy



7) uzavření Mandátní smlouvy se společností Cui bono s.r.o., U Třešňovky 
4, Praha o zabezpečení přípravy na rekonstrukci sportoviště v Církvici a 
pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy

8) udělení  výjimky z počtu žáků Základní školy Církvice a  to v počtu 49 
žáků

II. Zastupitelstvo obce ukládá:

1) projednat  s projektantem  zpracovávajícím  dokumentaci  na  akci  „Reko 
STL Církvice-podél silnice I/38, možnost vysazení odbočky z plynového 
řadu pro budoucí zástavbu na pozemku p.č. 370 dle PK v k.ú. Církvice Za 
Rychtářskou zahradou dle územního plánu obce. Zodpovídá starosta obce, 
termín do konce září 2011.

pro: 8   - proti: 0   - zdrželi se: 0

Zapsala: Marie Procházková

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


