USNESENÍ
č. 04/2021/1
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 13. prosince 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva č. 04/2021.
2) Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov č. 03/2021/1 a 03/2021/2 ze dne
27. 10. 2021.
3) Střednědobý výhled rozpočtu obce Cítov na období 2022 – 2024.
4) Přebytkový rozpočet obce na rok 2022 v celkové výši příjmů 54 100 000 Kč, v celkové výši
výdajů 41 500 000 Kč a celkové výši financování 12 600 000 Kč.
5) Pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 cenu vodného pro vodovod Daminěves ve výši 45
Kč/m3 + aktuální sazba DPH a cenu stočného pro obec Cítov ve výši 35 Kč/m3 + aktuální sazba
DPH.
6) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce Cítov – 2. aktualizace
pro období 2022 – 2031.
7) a současně i vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Cítov č. 1/2021 o obecním systému
odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
8) a současně vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Cítov č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
9) Odměnu předsedy Sboru pro občanské záležitosti ve výši 1 200 Kč/měsíc od 1. 1. 2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
10) Rozpočtové opatření č. 14/2021 ze dne 15. 11. 2021 a rozpočtové opatření č. 15/2021 ze dne
29. 11. 2021.
11) Zprávu o činnosti Rady obce Cítov od 28. 7. 2021 do 29. 11. 2021.
12) Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Velké projekty,
evidenční číslo smlouvy 2356/REG/2011 na projekt „Revitalizace společenského zařízení“
obce Cítov a dále bere na vědomí přijetí individuální účelové dotace ve výši 2 500 000 Kč
na projekt „Úpravna vody Daminěves“ z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace na základě usnesení
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 017-09/2021/ZK ze dne 13. 9. 2021.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
_______________
V Cítově dne 20. 12. 2021

USNESENÍ
č. 04/2021/2
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 13. prosince 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Zveřejnění záměru o prodeji 12 pozemků v katastrálním území Cítov včetně Zásad prodeje
pozemků, tak, jak jsou specifikovány v záměru, jehož znění tvoří jako příloha nedílnou součást
tohoto usnesení, tedy schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemků p. č. 669/49, p. č. 669/60,
p. č. 669/61, p. č. 669/62, p. č. 669/67, p. č. 669/68 vytvořených geometrickým plánem č. 969151/2021 z pozemku p. č. 669/49, a p. č. 669/63, p. č. 669/64, p. č. 669/65, p. č. 669/66, p. č.
669/69, p. č. 669/70 vytvořených geometrickým plánem č. 969-151/2021 z pozemku p. č. 669/50,
vše v katastrálním území Cítov, s tím, že prodej těchto pozemků se uskuteční způsobem
uvedeným v Zásadách prodeje pozemků.“

V Cítově dne 20. 12. 2021

USNESENÍ
č. 04/2021/3
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 13. prosince 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Nákup pozemku p. č. 568/3 o výměře 161 m2 v katastrálním území Daminěves, vytvořeného
geometrickým č. 137-220/2021 rozdělením pozemku p. č. 568 v katastrálním území Daminěves,
za cenu 100 Kč/m2, od spoluvlastníků nemovitosti paní Cathérine Stepan, bytem av. des
Chataigniers 1, Rhode Saint Genese, Belgické království, paní Barbary Stepan, bytem Dréve Duc
101, 1170 Brusel, Belgické království a paní Daniely Stepan, bytem av. du Geai 27, 1170 Brusel,
Belgické království.

V Cítově dne 20. 12. 2021

USNESENÍ
č. 04/2021/4
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
konaného dne 13. prosince 2021

1) Zastupitelstvo obce Cítov schvaluje v souladu s § 55a stavebního zákona pořízení změny č. 4 ÚP
Cítov zkráceným postupem.
2) Zastupitelstvo obce Cítov schvaluje obsah návrhu změny č. 4:
a) Prověření změny spočívající – změna pozemku stavební parcela č. 100/1 k. ú. Cítov
o velikosti 2861 m2 na plochu SV – plochy smíšené – venkovského charakteru,
b) Prověření změny pozemku parc. č. 633/557 k. ú. Cítov ze současné plochy NZ – plochy
zemědělské na zastavitelnou plochu SV – plochy smíšené – venkovského charakteru,
pozemek navazuje na stávající vymezené zastavitelné území, plochu označenou v platném ÚP
č. 22,
c) Prověření pozemku st. č. 350/2 a 1244/91 k. ú. Cítov pro možnost využití v dané
ploše pro zřízení služebního bytu,
d) Prověření pozemku parcela č. 633/40 k. ú. Cítov ze stávající plochy NZ – plocha zemědělská
na zastavitelnou plochu SV - plochy smíšené – venkovského charakteru. Pozemek se nachází
v proluce mezi zastavitelnými plochami označené č. 4 a 8 dle platného územního plánu Cítov,
e) Aktualizaci zastavěného území, pokud se během doby od uplynutí vydání změny č. 3 změnilo,
f) ÚP bude dán do souladu s aktuální katastrální mapou.
3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu Cítov
pro Městský úřad Mělník, odbor výstavby.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje, že určeným zastupitelem obce pro spolupráci při pořizování
změny č. 4 územního plánu Cítov bude Ing. David Rameš.

V Cítově dne 20. 12. 2021

podepsal
Ing. David Digitálně
Ing. David Rameš
Datum: 2021.12.21
Rameš
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