USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 17. prosince 2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

•
•
•

•

•

Zastupitelstvo obce vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektornické spisové služby
MUNlS prostřednictvím obce z rozšířenou působností Mělník v souladu s podmínkami výzvy
k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci lap na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
vyhlášené dne 27.10.2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na vlastních
technických prostředcích obce a pověřuje starostku obce Ing. Marii Kulhánkovou Havelkovou
sdělením tohoto usnesení příslušné obci s rozšířenou působností a zjištěním, zda bude žádost o
dotaci v rámci této výzvy podávat,
Rozpočtové opatření obce Cítov č. 6,
Zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola Cítov, Veřejně technické služby Cítov, Sbor
dobrovolných hasičů Cítov, Knihovna Cítov a Knihovna Daminěves s účinnosti od 17.12.2009,
Výpůjčku části parcely PK 1244/16 (pozemku obce označeného jako pozemek p.č. 1244/1
nezapsaného na LV) v k.ú. Cítov - část (tenisové kurty), dle vyvěšeného záměru 1.12.200916.12.2009, Tenisovému klubu Cítov, lČ 701 07009. Smlouvu zpracuje právní zástupce obce
Cítov JUDr. Zikmund a zastupitelstvo obce ji projedná na příštím zasedání.
Zpětný převod stavby občanské vybavenosti čp. 151 v obci Cítov na st. č. 381/1 a st. č. 381/2 a
zastavěné plochy a nádvoří st. č. 381/1 v k.ú. Cítov o výměře 2.133 m2 manželům Josefu a Evě
Málkovým, bytem Vraňany 151 po vrácení vyplacené splátky kupní ceny ve výši 4 mil. Kč,
Podání žádosti o dotaci z fondu Krajského úřadu Středočeského kraje "Středočeský fond
životního prostředí a zemědělství" na stavbu vodovodu, kanalizace a ČOV v obci Daminěves a
zavazuje se ke spolufinancování akce.

Zastupitelstvo obce zamítá:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•

Aktuální stav informatizace obecního úřadu, obecní úřad využívá informační systém MUNlS
pro vedení agend úřadu,
Inventarizaci majetku obce Cítov, materiály k vyzvednutí 6.-8.1.2010 a odevzdat do 20.1.2010.
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