Zápis č. 3/2017
ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 6. 2017
od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Program:

1. Zahájení
2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Závěrečný účet a roční účetní závěrka obce Citice za rok 2016
5. Účetní závěrka MŠ za rok 2016
6. Návrh – Rozpočtové opatření obce č. 1/2017
7. Žádosti o prodej části pozemku
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 9 členů
Omluveni: Marie Machová, Miroslav Matějka
Kontrola usnesení:
92/2011
Majetkoprávní vypořádání v k.ú. Citice - Krajská správa a údržba silnic
ZO projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 339 k.ú. Citice
a p.č. 356/2 k.ú. Citice a části pozemku p.č. 420 k.ú. Citice.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně
Majetkoprávní vypořádání u pozemku p.č. 339 k.ú. Citice a části pozemku 420
k.ú. Citice bude možné až po kolaudaci cyklostezky.
66/2013
Technický stav objektu č.p. 99
ZO projednalo a souhlasí s odstraněním zateplovacího systému ze soklu, instalací střešního
okapu na kolmé stěně střechy a odvodněním podél domu č.p. 99. Členové stavební komise
vyberou firmu, která provede výše uvedené práce.
Předložený návrh byl přijat: 8 pro, 1 se zdržel. Obec nechá vypracovat nový statický
posudek. Bude realizováno v roce 2016. Členové stavební komise provedou místní šetření –
odvodnění z přední strany budovy. Bude realizováno v roce 2017.

63/2014
Žádost o prodej pozemků p.č. 170/8, 171 a 172 k.ú. Hlavno - p. Krajčovič
ZO projednalo a odložilo žádost o prodej pozemků p.č. 170/8, 171 a172 k.ú. Hlavno na příští
jednání ZO. Členové stavební komise provedou místní šetření za účasti p. Krajčoviče ohledně
přístupu k řece a výstavbě rybího přechodu.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Pan Krajčovič odstupuje od žádosti do doby, než bude dokončena výstavba rybího přechodu
a vyřešeny vlastnické vztahy k sousedním pozemkům.
103/2014
Žádost o prodej pozemku p.č. 101/2 k.ú. Citice - pí. Linda Mašková
ZO projednalo a odložilo schválení prodeje pozemku p.č. 101/2 k.ú. Citice o výměře 705 m2.
Obec musí nechat zpracovat zaměření p.č. 101 k.ú. Citice. Na výše uvedeném pozemku se
nachází vodovodní potrubí, které musí Vodohospodářská společnost s.r.o. Sokolov přeložit.
Po splnění výše uvedených podmínek pro prodej budeme žadatelku informovat.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Přeložka vodovodního potrubí bude realizována v roce 2017.
64/2016
Žádost o prodej části pozemku p.č. 403/1 k.ú. Citice - p. David Mertl
ZO projednalo předloženou žádost a souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 403/1 k.ú. Citice
na základě zaměření pozemku za účasti zástupce obce. Zaměření části pozemku bude
provedeno na náklady žadatele. Cena činí 100,-Kč/m2.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
79/2016
Žádost o prodej části pozemku p.č. 369/4 k.ú. Citice – manželé Boškovi
ZO projednalo odloženou žádost a schválilo prodej části pozemku p.č. 369/4 k.ú. Citice o
výměře cca 200 m2 na základě zaměření pozemku za účasti zástupce obce. Zaměření části
pozemku bude provedeno na náklady žadatele. Cena činí 100,-Kč/m2.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
22/2017
Žádost o prodej části pozemku p.č. 136/2 k.ú. Citice – p. Širochmanová
ZO projednalo odloženou žádost a souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 136/2 k.ú. Citice
na základě zaměření pozemku za účasti zástupce obce. Zaměření části pozemku bude
provedeno na náklady žadatele. Cena činí 100,-Kč/m2.
Předložený návrh byl přijat: 7 pro, 1 se zdržel.

Kontrola diskusních příspěvků:
Bydlení na zahrádce – Szökeovi-zápis č. 5/2016
předkládá: p. Kopecký
Starosta zjistí možnosti řešení bydlení. Starosta nezjistil žádnou možnost bydlení pro
Szökeovi.
Porušování OZV č. 1/2016 o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích –
zápis č. 2/2017
překládá: pí. Pavízová
Paní Pavízová si stěžuje na neustálé postávání lidí na návsi, kteří konzumují alkohol na
veřejných prostranstvích a tím porušují OZV č. 1/2016.
Starosta zajistí častější kontrolu Policie ČR a z zjistí možnosti zřízení kamerového systému.
Oprava kostela a propadlá zámková dlažba- zápis č. 2/2017
předkládá: p. Tříska
Pan Tříska se zeptal, kdy bude opraven kostel v Citicích. Starosta informoval o tom, že pan
Pajtaš nemá dostatek finančních prostředků na opravu.
Pan Tříska upozornil na propadlou zámkovou dlažbu v části obce Citice u rodinných domů
č.p.16 a 17. Obec zajistí opravu.

Usnesení zastupitelstva obce:
Závěrečný účet a účetní závěrka obce Citice za rok 2016
usnesení č. 34/2017
předkládá: p. Sháněl
ZO projednalo a schválilo „Závěrečný účet obce za rok 2016“ (příloha č. 1) a „Účetní závěrku
obce Citice“ sestavenou ke dni 31.12.2016, včetně inventarizační zprávy a „Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Citice za rok 2016“ (příloha č. 2) bez výhrad.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Účetní závěrka MŠ Citice za rok 2016
usnesení č. 35/2017
předkládá: p. Sháněl
ZO projednalo a schválilo „Účetní závěrku MŠ Citice za účetní období 2016“ (příloha č. 3).
Výnosy - 3 306 909,15 Kč, náklady - 3 306 909,15 Kč, výsledek hospodaření - 0.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje-odboru
regionálního rozvoje – „Oprava střechy budovy Citice č.p. 117“ - 150 000,- Kč
usnesení č. 36/2017
předkládá: p. Sháněl
ZO projednalo a schválilo „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje - „Oprava střechy budovy Citice č.p. 117“.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.

Realizace akce - „Oprava střechy budovy Citice č.p. 117“
usnesení č. 37/2017
předkládá: p. Sháněl
ZO projednalo a schválilo na základě doporučení členů stavební komise firmu
p. Zdeňka Svobody - klempířství, pokrývačství Krajková na realizaci akce „Oprava střechy
budovy Citice 117“ v ceně 995 516,- Kč.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Rozpočtové opatření obce č. 1/2017
usnesení č. 38/2017
předkládá: p. Sháněl
ZO projednalo a schválilo „Rozpočtové opatření obce č. 1/2017“ (příloha č. 4).
Celkové příjmy rozpočtového opatření obce č. 1/2017: 750 000,- Kč.
Celkové výdaje rozpočtového opatření obce č. 1/2017: 1 647 000,- Kč.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Žádost o prodej části pozemku p.č. 247/1 k.ú. Hlavno – p. Svoboda
usnesení č. 39/2017
předkládá: p. Sháněl
ZO projednalo předloženou žádost a schválilo prodej části pozemku p.č. 247/1 k.ú. Hlavno.
Zaměření části pozemku bude provedeno za účasti zástupce obce na náklady žadatele.
Cena činí 100,- Kč/m2.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010728-VB001 Hlavno,
SO, p.č. 233 kNN - ČEZ Distribuce, a.s.
usnesení č. 40/2017
předkládá: p. Sháněl
ZO projednalo a schválilo výše uvedenou „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-0010728-VB001 Hlavno, SO, p.č. 233 - kNN.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.

Informace starosty:
Přeložka vodovodního řadu na p.č. 101 k.ú. Citice /pozemky nad nádražím/
Starosta informoval o přeložce vodovodního řadu na p.č. 101 k.ú. Citice. Akce proběhne
v letošním roce.
Zamítnutí žádosti o bezúplatný převod lesních pozemků p.č. 376 a 377/1 k.ú.Citice
Starosta informoval o zamítnutí žádosti o bezúplatný převod lesních pozemků p.č. 376
a 377/1 k.ú. Citice od firmy Lesy České republiky, s.p. Starosta zjistí do příštího jednání ZO
podmínky prodeje.

Zamítnutí žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na akci Citický jarmark
Starosta informoval o zamítnutí žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na akci Citický
jarmark.
Úprava parkovacího stání před č.p. 191 - 196 Citice /panelové domy/
Obec požádala o prodloužení výjimky o jeden rok. Na realizaci akce bude žádat o dotaci.

Diskuze:
Umístění radaru - silnice Bukovany - Sokolov, chodník a přechod pro chodce v Linci,
prořez keřů kolem dopravní značky - zrcadlo v Hlavně
předkládá: p. Vágner
Pan Vágner se zeptal, zda by bylo možné instalovat radar na silnici Bukovany - Sokolov.
Rychle jedoucí automobily způsobují nerovnosti na silnici. Umístění radaru bylo zamítnuto
dne 20.4.2016, č. usnesení 41/2016.
Chodník a přechod pro chodce v Linci. Starosta bude kontaktovat KSÚS Sokolov a DI
Sokolov.
Prořez keřů kolem dopravní značky - zrcadlo v Hlavně provedou zaměstnanci obce.
Výpadky elektrické energie
předkládá: Ing. Kohout
Ing. Kohout upozornil na časté výpadky elektrické energie, které jsou způsobeny
zasahováním větví do vedení NN u rodinných domů č.p. 106 a 184. Starosta bude kontaktovat
firmu ČEZ.
Schůze skončena v 19.00 hodin.

……………………………….
Ing. Radek Hošek
místostarosta obce

Ověřovatelé: p. Martin Kopecký

pí. Soňa Pittermannová

…………………………………
Josef Sháněl
starosta obce

.……………….…….………………

.….……….….....……………………

