USNESENÍ
č. 06/2018/1
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 17. prosince 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva č. 06/2018.
2) Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov č. 04/2018/1, 04/2018/2,
04/2018/3, 04/2018/4 ze dne 26. 9. 2018 a č. 05/2018 ze dne 31. 10. 2018.
3) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2022.
4) Přebytkový rozpočet obce na rok 2019 v celkové výši příjmů 23 021 000 Kč,
v celkové výši výdajů 22 008 956 Kč a celkovém financování mínus 1 012 044 Kč.
5) Cenu vodného na rok 2019 v Daminěvsi ve výši 36 Kč/m3 + aktuální sazbu DPH a
cenu stočného na rok 2019 v Cítově ve výši 26 Kč/m3 + aktuální sazbu DPH.
6) Návrh na zřízení Kulturní komise.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
7) Rozpočtová opatření č. 9/2018 ze dne 22. 10. 2018, č. 10/2018 ze dne 26. 11. 2018
a č. 11/2018 ze dne 17. 12. 2018.
8) Seznam oddávajících osob za Obecní úřad Cítov, kterými jsou ze zákona starosta
obce Ing. David Rameš a místostarostka obce Ing. Marie Kulhánková Havelková.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
9) Prodej části pozemku p. č. 1815/4 o celkové výměře 11 737 m2, druh pozemku
ostatní plocha – ostatní komunikace, v katastrálním území Cítov, zapsaného na LV
10001. Jedná se o část pozemku – předzahrádky umístěné na pozemku p. č. 1815/4
v k. ú. Cítov a přiléhající k domu čp. 4 a na pozemku st. č. 17/1 v k. ú. Cítov a dále
předzahrádky umístěné na pozemku p. č. 1815/4 v k. ú. Cítov přiléhající ke zdi mezi
pozemky st. č. 17/1 a p. č. 1815/4 v k. ú. Cítov.

V Cítově dne 20. 12. 2018.

USNESENÍ
č. 06/2018/2
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 17. prosince 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Poskytnutí dotací z rozpočtu obce a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací:
a) na základě žádosti čj. 01362/18/OU ze dne 29. 11. 2018 poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Cítov ve výši 70 000 Kč právnické osobě - Český svaz
chovatelů, z.s., Základní organizace Cítov, a to na podlážky pod králíkářské klece,
výměnu osvětlení, vybílení spodní výstavní haly, oprava přístřešku před hlavním
vstupem
a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí uvedené dotace č. 1/2019 ve znění
předloženém starostou obce,
b) na základě žádosti čj. 01383/18/OU ze dne 4. 12. 2018 poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Cítov ve výši 25 000 Kč právnické osobě - Sdružení rodičů a
přátel při Mateřské škole Cítov, z.s., a to na pořízení spolkového oblečení pro členy
spolku, na činnost spolku v roce 2019
a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí uvedené dotace č. 2/2019 ve znění
předloženém starostou obce,
c) na základě žádosti čj. 01395/18/OU ze dne 5. 12. 2018 poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Cítov ve výši 70 000 Kč právnické osobě - Tělocvičná
jednota Sokol Cítov a to na nákup vybavení pro členy spolku, na činnost spolku
v roce 2019, placení nájmu tělocvičny
a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí uvedené dotace č. 3/2019 ve znění
předloženém starostou obce,
d) na základě žádosti čj. 01413/18/OU ze dne 10. 12. 2018 poskytnutí investiční
dotace z rozpočtu obce Cítov ve výši 70 000 Kč právnické osobě - SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Cítov, na nákup přívěsného přepravníku (vozíku)
a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí uvedené dotace č. 4/2019 ve znění
předloženém starostou obce,
e) na základě žádosti čj. 01414/18/OU ze dne 10. 12. 2018 poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Cítov ve výši 70 000 Kč právnické osobě - Myslivecký spolek
Cítov, na opravu vlastního skladu krmiv, na nákup dřevo materiálu na výrobu
krmných zařízení
a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí uvedené dotace č. 5/2019 ve znění
předloženém starostou obce,

f) na základě žádosti čj. 01415/18/OU ze dne 10. 12. 2018 poskytnutí celkové dotace
ve výši 70 000 Kč z rozpočtu obce Cítov právnické osobě – Tělovýchovná jednota
Sokol Cítov, z.s. z toho investičního dotace ve výši 50 000 Kč na nákup zahradního
traktoru a neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč na nájmy tělocvičny, startovné
na turnajích a činnost spolku v roce 2019
a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí uvedené dotace č. 6/2019 ve znění
předloženém starostou obce,
g) na základě žádosti čj. 01423/18/OU ze dne 11. 12. 2018 poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Cítov ve výši 15 000 Kč právnické osobě – H.C. Hřebci Cítov
z.s. a to na pronájem ledové plochy
a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí uvedené dotace č. 7/2019 ve znění
předloženém starostou obce,
h) na základě žádosti čj. 01429/18/OU ze dne 12. 12. 2018 poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Cítov ve výši 70 000 Kč právnické osobě – SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Daminěves na nákup vycházkových uniforem, oděvů s logem
SDH a nábytku a vybavení pro spolek, upomínkové předměty 20let rybolovu
a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí uvedené dotace č. 8/2019 ve znění
předloženém starostou obce,
i) na základě žádosti čj. 01448/18/OU ze dne 17. 12. 2018 poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Cítov ve výši 21 600 Kč právnické osobě – Tenisový klub
Cítov z.s. na údržbu a provoz tenisových kurtů, obnovu vybavení, dětský kroužek a
turnaje
a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí uvedené dotace č. 9/2019 ve znění
předloženém starostou obce.

V Cítově dne 20. 12. 2018.

USNESENÍ
č. 06/2018/3
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 17. prosince 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Podání žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na rok 2019 z Programu obnovy a
rozvoje venkova v těchto podprogramech:
a) 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací (Asfaltový povrch – lokalita
„U Mlýna“, Asfaltový povrch – Lokalita „U sv. Jána“, Asfaltový povrch – lokalita
u hřbitova)
b) 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (Propustek
„U Doleňáku“)
c) 117d8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (Mlatové cesty hřbitov)
d) 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (Oprava sochy sv. Jana
Nepomuckého, Oprava mariánského sloupu)
a
z programu Podpora bydlení (11706) v podprogramu Podporované byty (117D064),
dotační titul Komunitní dům seniorů (DT3) – („Senior park Cítov“).

V Cítově dne 20. 12. 2018.

USNESENÍ
č. 06/2018/4
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 17. prosince 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Nápravu kontrolou shledaného porušení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
které bylo Ministerstvem vnitra konstatováno v souvislosti s tím, že obec žádost
o informace ve smyslu InfZ, doručenou obci dne 10. 4. 2018, vedenou pod čj.
00305/18/OU, vůbec nevyřídila. Náprava na uvedenou žádost proběhla písemnou
odpovědí dne 3. 10. 2018, vedenou pod čj. 01059/18/OU, která byla adresována a
zaslána žadateli o poskytnutí informace. Současně byla zveřejněna na webových
stránkách obce Cítov www.citov.cz – úřad – povinné informace – 17. poskytnuté
informace.
2) V návaznosti na kontrolou shledaná pochybení osobu odpovědnou za zamezení
opakování kontrolou shledaných pochybení, kterou je starosta obce a referent spisové
služby a kteří postupují dle vydaného a platného Spisového a skartačního řádu
účinného od 1. 1. 2010.

V Cítově dne 20. 12. 2018.

USNESENÍ
č. 06/2018/5
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 17. prosince 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Prodej pozemku p. č. 669/57 o výměře 43 m2, druh pozemku orná půda, v katastrálním
území Cítov, vytvořený geometrickým plánem č. 858-2834/2018 rozdělením pozemku
p. č. 669/1, v katastrálním území Cítov, zapsaného na LV 10001 a pozemku „díl a“ o
výměře 4 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 858-2834/2018 změnou hranic
pozemku p. č. 681/39, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Cítov, zapsaného
na LV 10001 do společného vlastnictví panu Janu Mikšovskému, Dudkova 338, 199 00
Praha 9 – Letňany a paní Veronice Mikšovské, Dudkova 338, 199 00 Praha 9 – Letňany
za cenu ve výši 880 Kč (stanovenou na základě znaleckého posudku znalkyně Ing. Jany
Tarabové č. 2559-067/2018 ze dne 26. 9. 2018) a náklady spojené s prodejem
nemovitého majetku (znalecký posudek 1 500 Kč, vypracování kupní smlouvy 1 573 Kč
a poplatek za vklad do Katastru nemovitostí 1 000 Kč).

V Cítově dne 20. 12. 2018.

USNESENÍ
č. 06/2018/6
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 17. prosince 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Prodej pozemku p. č. 1815/74 o výměře 75 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní
komunikace, v katastrálním území Cítov, vytvořený geometrickým plánem č. 8642937/2018 rozdělením pozemku p. č. 1815/4 o celkové výměře 11 737 m2, druh
pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, v katastrálním území Cítov, zapsaného
na LV 10001 do vlastnictví paní Anně Vydrové, Cítov 11, 277 04 Cítov za cenu ve výši
14 420 Kč (stanovenou na základě znaleckého posudku znalkyně Ing. Jany Tarabové č.
2566-074/2018 ze dne 31. 10. 2018) a náklady spojené s prodejem nemovitého
majetku (znalecký posudek 1 600 Kč, vypracování kupní smlouvy 1 573 Kč, poplatek za
vklad do Katastru nemovitostí 1 000 Kč a geometrický plán 5 500 Kč).

V Cítově dne 20. 12. 2018.

