USNESENÍ
č. 02/2020/1
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 10. června 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva č. 02/2020.
2) Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov č. 01/2020/1 a 01/2020/2
ze dne 11. 3. 2020.
3) Rozpočtové opatření č. 8/2020 ze dne 10. 6. 2020.
4) Závěrečný účet obce Cítov za rok 2019, jehož součástí je Zpráva o výsledku
hospodaření a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
5) Účetní závěrku obce Cítov za rok 2019 a výsledek hospodaření – zisk ve výši
5 396 384,34 Kč a jeho převod na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
6) Rozpočtová opatření č. 3/2020 ze dne 16. 3. 2020, č. 4/2020 ze dne 16. 4. 2020,
č. 5/2020 ze dne 4. 5. 2020, č. 6/2020 ze dne 25. 5. 2020 a č. 7/2020 ze dne 8. 6.
2020.
7) Zprávu o činnosti Rady obce Cítov od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
8) Prodej části pozemku p. č. 1852/3 v k. ú. Cítov.

V Cítově dne 16. 6. 2020

Ing. David Rameš v. r.
Starosta obce

USNESENÍ
č. 02/2020/2
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 10. června 2020

a) Zastupitelstvo obce Cítov rozhodlo dne 10. 6. 2020 v souladu s § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění později
vydaných předpisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení změny č. 3 územního plánu
Cítov.
b) Zastupitelstvo obce Cítov schválilo dne 10. 6. 2020 v souladu s § 55a stavebního zákona
pořízení změny č. 3 ÚP Cítov zkráceným postupem.
c) Zastupitelstvo obce Cítov schválilo dne 10. 6. 2020 obsah návrhu změny č. 3 a tím je:
1. Prověření změny spočívající – změna u pozemku parcela č. 173/1 k. ú. Cítov
na plochu umožňující výstavbu RD – plochu SV – plochy smíšené – venkovského
charakteru,
2. aktualizace zastavěného území,
3. prověření případných změn limitů v území nebo další dílčí úpravy v návaznosti
na aktuální podkladovou katastrální mapu.
d) Zastupitelstvo obce Cítov současně stanovilo zastupitele obce pro spolupráci
při pořizování změny č. 3 územního plánu Cítov, kterým byl určen Ing. David Rameš.

V Cítově dne 16. 6. 2020

Ing. David Rameš v. r.
Starosta obce

