USNESENÍ
č. 02/2022/1
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 4. května 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva č. 02/2022.
2) Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov č. 01/2022/1, 01/2022/2,
01/2022/3, 01/2022/4, 01/2022/5 a 01/2022/6 ze dne 1. 3. 2022.
3) V souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, stanovení počtu 15 členů zastupitelstva obce pro volební
období 2022 – 2026.
4) Zveřejnění záměru o prodeji pozemku p. č. 1252/132, o výměře 12 m2, označeného
druhem pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Cítov, vytvořeného
geometrickým plánem č. 1027-11/2022 z pozemku p. č. 1252/28, v katastrálním
území Cítov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
5) Rozpočtová opatření č. 1/2022 ze dne 2. 3. 2022, č. 2/2022 ze dne 28. 3. 2022 a č.
3/2022 ze dne 20. 4. 2022.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
_____________

V Cítově dne 6. 5. 2022
Ing. David Rameš v. r.
Starosta obce

USNESENÍ
č. 02/2022/2
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 4. května 2022
Zastupitelstvo obce Cítov:
1) Bere na vědomí informaci starosty obce, že po zveřejnění záměru čj. 00261/22/OU
ze dne 2. 3. 2022 o prodeji nemovitého majetku obce Cítov v katastrálním území Cítov,
a to 12 pozemků, do dne 4. 5. 2022 žádost o koupi pozemků podalo celkem 20
žadatelů, z nichž jeden žadatel sdělil, že od žádosti odstupuje, v důsledku čehož obec
Cítov ke dni 4. 5. 2022 eviduje 19 žádostí o koupi pozemků.
2) Ukončuje příjem žádostí o koupi pozemků uvedených záměru čj. 00261/22/OU ze dne
2. 3. 2022 dnem 4. 5. 2022
3) Vycházejíc ze Zásad prodeje pozemků uvedených v záměru čj. 00261/22/OU ze dne
2. 3. 2022, schvaluje následující hlediska, k nimž bude přihlíženo při rozhodování
o podaných žádostech o koupi pozemků:
a) Žadatel nemá vlastní bydlení a výstavbou rodinného domu na pozemku v obci
Cítov bude řešit svoji bytovou potřebu a své rodiny.
b) Vztah žadatele k obci Cítov, a naplnění předpokladu, že po dokončení stavby
rodinného domu bude platným občanem podílejícím se na rozvoji obce Cítov.
c) Žadatel patří věkově k mladší generaci, která si výstavbou rodinného domu v obci
Cítov zajišťuje trvalé bydlení.
d) Žadatel je připraven splnit požadavky souběžné výstavby rodinných domů
s dokončením stavby ve stanoveném časovém limitu.
4) Schvaluje následující postup pro projednávání žádostí o koupi pozemků:
a) Žádosti žadatelů splňující všechna 4 hlediska schválená v bodě 3. usnesení,
projedná zastupitelstvo obce Cítov v 1. kole rozhodování o podaných žádostech, a
to v pořadí, v němž byly obci Cítov doručeny.
b) Ostatní žádosti žadatelů projedná zastupitelstvo obce Cítov ve 2. kole rozhodování
o podaných žádostech, a to v pořadí, v němž byly obci Cítov doručeny, přičemž
rozhodující hledisko při projednávání bude hledisko schválené v bodě 3. písm. b)
usnesení.
5) Ukládá radě obce Cítov, aby všechny doručené žádosti o prodej pozemků zpracovala
do Informace o žádosti s uvedením skutečností rozhodných pro posouzení hledisek
schválených v bodě 3. usnesení s uvedením doby doručení žádostí, a to
při respektování zásad stanovených GDPR, a Informace poskytl zastupitelům
před rozhodováním o žádostech.
6) Ukládá starostovi obce Cítov, aby bez zbytečného odkladu svolal zasedání
zastupitelstva k projednání podaných žádostí o koupi pozemků.
V Cítově dne 6. 5. 2022
Ing. David Rameš v. r.
Starosta obce

podepsal
Ing. David Digitálně
Ing. David Rameš
Datum: 2022.05.10
Rameš
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