
Usnesení zastupitelstva obce Církvice č. 28/2013 
ze dne 21. března 2013

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb na provozování aplikace
Mapový portál a Pasport Katastru nemovitostí se společností GEOSENSE, s.r.o., 
Třebenická 1285/6, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, za cenu 1 200,- Kč/měsíc bez DPH

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

2) uzavření Mandátní smlouvy na provedení výběrového řízení na dodavatele na 
akci „Oprava místních komunikací“ - dle schváleného rozpočtu na rok 2013 
s panem Ing. Josefem Bártou za cenu 34 000,- Kč

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

3) rozpočtové opatření č. 1/2013 bez výhrad, tak jak bylo předloženo

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

4) prodej obecního pozemku č. 403/12, st.č. 575 díl b a st.č. 576 díl d v k.ú. 
Církvice dle geometrického plánu č. 385-95/2012 ze dne 4.12.2012 o celkové 
výměře 306m2 za cenu 6 120,- Kč manželům Janu a Vlastě Hanzlovým, Církvice 
132

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

5) změnu Usnesení zastupitelstva obce Církvice č. 25/2012 ze dne 15.11.2012 
v bodě 2 odst. c, kdy se částka 32,68 Kč bez DPH mění na částku 30,68 Kč bez 
DPH 

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0



6) a) bezúplatný převod pozemku č. 266 stavební pozemek o výměře 38 m2

zapsaného v KN u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště 
Kutná Hora na LV 10 001 pro Obec Církvice, k.ú. Jakub do vlastnictví DSO 
Církvice a Nové Dvory a o tom uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti podle ust. § 51 a násl. o.z., mezi Obcí Církvice a DSO Církvice a Nové 
Dvory

     b) nemovitý majetek uvedený v bodě 6a) tohoto usnesení bude výlučným 
podílem Obce Církvice na majetku DSO Církvice a Nové Dvory

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

7) a) bezúplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě Za Netřebským špejcharem 
dle PD skutečného provedení, na kterou byl vydán kolaudační souhlas pod spisovou 
značkou 014917/2012/ZPR/FRH do vlastnictví DSO Církvice a Nové Dvory od 
Obce Církvice a o tom sepsat Předávací protokol mezi Obcí Církvice a DSO 
Církvice a Nové Dvory. 

   b) majetek uvedený v bodě 7a) tohoto usnesení bude výlučným podílem Obce 
Církvice na majetku DSO Církvice a Nové Dvory

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

8) poskytnutí půjček z Fondu bydlení  na rok 2013 a to takto: 
- paní Martině Štifterové ve výši 100 000,- Kč
- panu Petru Parovi ve výši 150 000,- Kč

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

II. zastupitelstvo obce ukládá: 

1) zajistit ocenění majetku  - splašková kanalizace v lokalitě Za Netřebským 
špejcharem. Termín do konce měsíce března 2013. Zodpovídá místostarosta obce 
Církvice

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

Zapsala: Marie Procházková

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




