
Usnesení zastupitelstva obce Církvice č. 30/2013

ze dne 13. června 2013

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) investiční záměr: „Vybudování nového vodovodního řadu v Jakubě u 

hydroglobusu“ do maximální výše  ½  milionu Kč včetně DPH

pro: 6 proti: 1 zdrželi se: 1

2) rozpočtové opatření č. 3/2013 bez výhrad, tak jak bylo předloženo

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

3) Provozní řád veřejného dětského hřiště a sportoviště v Církvici-Jakubě

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

4) a) zaslání výzvy na podání nabídek na rekonstrukci místních komunikací 

Na Luka a Na Řehačce níže uvedeným společnostem

- Silnice Čáslav-Holding, a.s., Zbraslavice 331, 285 21

- Porr, a.s., odštěpný závod 1 - Čechy východ, Dubečská 3238/36, 100 

00 Praha 10

- HALKO stavební společnost,s.r.o., Václavské náměstí 28, 280 02 

Nová Ves I

b) jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek,

která bude plnit rovněž funkci komise pro hodnocení nabídek ve

složení:

člen komise náhradník člena komise

Volenec Jiří Bárta Josef

Vlk Stanislav Skřivánek Zdeněk

Kvízová Lenka Fiala Martin

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0



5) uzavření mandátní smlouvy na stavební dozor na akci „Oprava místních 

komunikací“ Na Luka a Na Řehačce s panem Zdeňkem Skřivánkem, 

Církvice 216, 285 33 za cenu: 9 000,- Kč komunikace Na Luka

8 000.- Kč komunikace Na Řehačce

pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 1

6) po projednání závěrečný účet Obce Církvice za rok 2012 bez výhrad, tak 

jak byl předložen

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

7) účetní závěrku Obce Církvice za účetní období roku 2012

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

8) účetní závěrku MŠ za účetní období roku 2012

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

9) účetní závěrku ZŠ za účetní období roku 2012

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

  10) a)  pořízení změny č. 4 územního plánu Obce Církvice

b)  pověření zastupitele pro zpracování návrhu zadání změny a to

     místostarostu pana Stanislava Vlka

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

  11) změnu stanov DSO Církvice Nové Dvory Klejnarka. V článku VIII.

         orgány svazku doplněno o bod 8. – Orgán oprávněný schvalovat účetní 

         závěrku je výbor svazku 

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

  



  12)  dodatek stanov DSO Mikroregion Kutnohorsko. V části V. – Orgány

          svazku, bod 5.2. písm. g) účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 

         podle zákona o účetnictví schvaluje rada svazku

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

Zapsala: Marie Procházková

..............................                                  …………………….

místostarosta obce                                                                   starosta obce




