Usnesení z 1. řádného zasedání zastupitelstva obce Citice konaného 28.2.2019
Zastupitelstvo obce Citice určuje ověřovatele zápisu Pavla Kašpara, Soňu Pittermannovou
a zapisovatelku Ivanu Pittermannovou.
1/2019 schvaluje program veřejného zasedání s celkem 13 body.
2/2019 schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
3/2019 schvaluje příspěvek na provoz MŠ na rok 2019.
4/2019 schvaluje odpisový plán MŠ na rok 2019.
5/2019 schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,- Kč na rok 2019 na provoz
futsalového klubu Celtic Citice.
6/2019 schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 6.000,- Kč na rok 2019
na provoz týmu šipkařů DC U Hnáta Citice.
7/2019 žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,- Kč na kulturní akce pořádané v roce
2019.
8/2019 schvaluje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2019 na provoz TJ Sokol Citice, z.
s. pro rok 2019 ve výše 350.000,- Kč.
9/2019 schvaluje Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019 s TJ Sokol Citice o poskytnutí dotace na údržbu
areálu fotbalového hřiště pro rok 2019 ve výši 100.000,- Kč.
10/2019 schvaluje Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019 s TJ Sokol Citice o poskytnutí dotace na
uspořádání turnajů Citické stávky a Pohár starosty v roce 2019 ve výši 20.000,- Kč.
11/2019 schvaluje Veřejnoprávní smlouva č. 4/2019 se spolkem Kolibřík, z. s. o poskytnutí dotace na
kulturní akce pořádané v roce 2019 ve výši 60.000,- Kč.
12/2019 schvaluje žádost spolku Živé Sokolovsko z.s. o poskytnutí individuální dotace ve výši 3.000,Kč na uspořádání 4. ročníku sportovní akce „Citické kilometry“.
13/2019 schvaluje žádost Mysliveckého spolku Chlumek, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši
10.000,- Kč na činnost spolku.
14/2019 schvaluje žádost Českého svazu včelařů, základní organizace Sokolov o poskytnutí dotace na
rok 2019 ve výši 4.000,- Kč na činnost spolku.
15/2019 schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 20.000,- Kč na pořádání dne dětí,
mikulášské besídky a ping-pongových turnajů v roce 2019.
16/2019 neschvaluje žádost o prodej částí pozemků p. č. 408/1 a 405 v k.ú. Citice.
17/2019 neschvaluje žádost o prodej částí pozemků p. č. 421 a 426/1 v k.ú. Citice.
18/2019 schvaluje žádost o prodej pozemku p. č. 223/2 k.ú. Citice o výměře 244 m2.
19/2019 schvaluje žádost o prodej pozemku p. č. 89/3 v k.ú. Citice o výměře 85 m2.
20/2019 schvaluje žádost o prodej části pozemku p. č. 392/2 v k.ú. Citice.
21/2019 schvaluje žádost o prodej části pozemku p. č. 392/2 v k.ú. Citice.
22/2019 odložilo žádost o prodej části pozemku p. č. 401/2 v k.ú. Citice.
23/2019 schvaluje žádost o pronájem části pozemku p. č. 342/1 v k. ú. Citice o výměře 81 m2.
24/2019 schvaluje žádost o pronájem částí pozemku p. č. 149/1 a 149/2 v k. ú. Hlavno.
25/2019 schvaluje Spisový a skartační řád obce.
26/2019 schvaluje vypsání výběrového řízení na novou pracovní pozici technický pracovník na hlavní
pracovní poměr s dobou určitou na 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou.
27/2019 schvaluje stanovisko k žádosti o vyjádření obce k zamýšlenému záměru rekonstrukce trati na
akci s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo)–Kynšperk nad Ohří mimo)“.
28/2019 zrušilo usnesení č. 15/2018 – pronájem části pozemku p. č. 29 v k.ú. Hlavno.
V Citicích, 8.3.2019
………………………………………
Václav Mach
starosta obce

