Usnesení ze 4. řádného zasedání zastupitelstva obce Citice
konaného 9.6.2020
Starosta určil ověřovateli zápisu Ing. Radka Hoška a MUDr. Petra Vilíma zapisovatelem Ivanu
Pittermannovou.
25/2020 schvaluje program veřejného zasedání.
26/2020 schvaluje „Rozpočtové opatření obce č. 2/2020“
27/2020 schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Citice, příspěvkové organizace za účetní období 2019.
28/2020 schvaluje účetní závěrku obce Citice za účetní období roku 2019, sestavenou k 31.12.2019 a
závěrečný účet obce Citice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Citice
za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
29/2020 schvaluje prodej části pozemku p. č. 7 v k. ú. Citice za cenu 100,- Kč/m2 za podmínek:
-

souběžného prodeje další části pozemku p. č. 7 v k. ú. Citice
vydání souhlasného stanoviska stavebním úřadem s oddělením pozemku,
náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady na vyhotovení kupní smlouvy hradí
žadatelé.

30/2020 schvaluje prodej části pozemku p. č. 7 v k. ú. Citice za cenu 100,- Kč/m2 za podmínek:
-

souběžného prodeje další části pozemku p. č. 7 v k. ú. Citice
vydání souhlasného stanoviska stavebním úřadem s oddělením pozemku,
náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady na vyhotovení kupní smlouvy hradí
žadatel.
uhrazení nájemného za užívání pozemku zpětně za období 3 let.

31/2020 schvaluje prodej části pozemku p. č. 421 v k. ú. Citice za cenu 100,- Kč/m2 za podmínek:
-

náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady na vyhotovení kupní smlouvy hradí
žadatelé.

32/2020 schvaluje prodej části pozemku p. č. 421 a 426/1 v k.ú. Citice za cenu 100,- Kč/m2 za
podmínek:
-

náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady na vyhotovení kupní smlouvy hradí
žadatel
uhrazení nájemného za užívání pozemku zpětně za období 3 let.

33/2020 schvaluje delegování starosty obce na jednání valné hromady obchodní společnosti
Sokolovská vodárenská, s.r.o.
34/2020 schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-120013537/VB/001“.

35/2020 schvaluje zvýšení nájemného o index inflace zveřejněný ČSÚ za rok 2019, dle čl. II. Dodatku
č.1 k smlouvě o nájmu tepelných zařízení obce Citice od 1.1.2021.

36/2020 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů ze dne 19.07.2018.

37/2020 schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Sokolovsko o.p.s. na programové
období 2021–2027.

38/2020 projednalo předložený projekt regenerace území brownfieldu „Revitalizace brownfieldu areálu bývalé školy č.p. 34 v obci Citice" registrovaného v Národní databázi brownfieldů (ID 5395) a
schvaluje jeho obsah.

39/2020 schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace brownfieldu – areálu bývalé školy č.p.
34 v obci Citice“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 1/2020/117D082 k podávání žádostí o
poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití - dotační titul DT 3.

40/2020 schvaluje ustanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele ne veřejnou zakázku
„Rekonstrukce venkovního pláště budovy č.p. 178 v Citicích.

41/2020 schvaluje „Řád veřejného pohřebiště obce Citice“.
42/2020 souhlasí s tím, aby v případě ukončení nyní platných nájemních smluv na pronájem
nemovitosti Hlavno č.p. 47 a pozemku p. č. 59 k. ú. Hlavno, byl uzavřen nájemní vztah s novým
nájemcem za stávajících podmínek, tj. pronájem nemovitosti Hlavno č.p.47 na dobu neurčitou za
měsíční nájemné 1.000,- Kč a pronájem pozemku p. č. 59 k. ú. Hlavno na dobu neurčitou za roční
nájemné 4,- Kč/m2.

43/2020 schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 400.000,- Kč na
provoz fotbalového oddílu TJ Sokol Citice, údržbu areálu fotbalového hřiště, na uspořádání turnaje O
pohár starosty a Citické letní slavnosti v roce 2020. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.3.2021.

V Citicích 18.6.2020

………………………………………
Václav Mach, starosta

