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01.  Zahájení  
02.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
03.  Kontrola usnesení z minulého zasedání 
04.  Zpráva starosty 
05.  Žádost o prodej části obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd 
06.  Žádost o prodej části obecního  pozemku v k.ú. Zahrádka 
07.  Žádost o prodej části obecního pozemku k k.ú. Železný Újezd 
08.  Žádosti o prominutí nebo slevu poplatků za komunální odpad 
09.  Žádosti o povolení vodovodní přípojky v Železném Újezdu 
10.  Plán financování obnovy vodovodů 
11.  Zrušení věcného břemene v k.ú. Zahrádka 
12.  Žádost o poskytnutí dotace pro psí útulek v Borovně 
13.  Závěrečný účet obce Čížkov ke dni 31.12.2014  
        a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov 
14.  Schválení účetní uzávěrky obce Čížkov  za rok 2014 
15.  Převod účtu č. 431 tj. výsledek hospodaření na číslo účtu 432 
16.  Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za r. 2014 
17.  Schválení proplácení cestovních náhrad 
18.  Rozpočtové opatření 
19.  Diskuse 
20.  Usnesení 
21.  Závěr 

 



02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Návrhová komise: 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Zapisovatel: 
Ing. Ladislav Jára 
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03. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

01. Žádost Ing. Radovana Sochora a Ing. Ondřejky Sochorové o směnu vlastních pozemků 

02. Žádost Ing. J. Vlasáka o odkoupení části obecního pozemku 

03. Žádost Ing. Z. Tomáška a Emilie Tomáškové o odkoupení částí obecních pozemků  

04. Žádost p. Z. Bárty o odkoupení obecního pozemku  

05. Žádost MS „Háj“ Železný Újezd o prodloužení nájemní smlouvu na užívání rybníku „Oborák“ 

06. Odměny zastupitelů  

07. Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2014 
08. Zřízení účtu 419 – rezervní fond na opravu vodovodů 
09. Pověření starosty a místostarosty obce Čížkov provádět rozpočtová opatření bez omezení 
10. Smlouvu s Občanskou společností Storgé, o.s. 
11. Zařazení pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace p.č. 1516/6 - 2491 m2  
       v k.ú. Čížkov u Blovic do místních komunikací 
12. Nákup aparatury pro ozvučení KZ v Čečovicích v ceně do 30 000 Kč 
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04. Zpráva starosty 

1. V rámci stavebních a udržovacích prací byla dokončena část 

prací na místní komunikaci mezi Čížkovem a Zahrádkou. Práce 
provádí firma Šreast sro, pana P.Štucaura. Byl stržen a urovnán  
povrch cesty, provedena navážka kameniva , která byla udusána. 
Obnoven byl povrchový odvod dešťové vody příkopem směrem 
k lesu v „Zahájeném. Zde se rekonstruovaná cesta napojila na 
loni provedenou opravu lesní cesty v rámci dotace ze SZIF. Celé 
propojení není v záměru obce využívat pro provoz těžké techniky 
vč. zemědělské. U této akce chybí dodělat odvod povrchové 
vody rekonstrukcí kanalizace z počátku obce od Zahrádky do 
Čížkovského potoka pod mostem na komunikaci č. 17716 Čížkov 
Zahrádka. 
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04. Zpráva starosty 

2. Firma SENEA sro Sp.Poříčí zpracovává základní projektové 

informace pro opravu mostku a mostu v Liškově na Bílém 
potoce. Obec již zažádala o uvolnění peněz pro tuto akci Min.ŽP. 
Náklady na opravy jsou předpokládané ve výši 200000,-Kč, 
dotace ve výši 180000,-Kč. Vzhledem k tomu, že dotace je na 
opravu koryta  a opěrných zdí mostu a mostku, oprava 
komunikace přes most musí být provedena z obecních peněz 
mimo tuto dotaci. Předpokládaný termín opravy je konec léta 
2015. 
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04. Zpráva starosty 

3. V Měrčíně se započalo s úpravou návsi. Největším 

problémem se opět jeví jako všude při těchto opravách, odvod 
povrchové vody. Ve všech obcích chybí alespoň orientační 
zákresy kanalizací. Převážně jsou budované za první republiky , 
v lepším případě v šedesátých letech minulého století. 
Zastupitelé dostali za úkol zakreslit do katastrálních map alespoň 
orientační údaje podle dostupných informací či známek v terénu 
(kanalizační vpusti). Žádám tímto spoluobčany, aby svými 
znalostmi a  informacemi pomohli tyto situační zákresy zhotovit. 
Zároveň s tímto proběhne číslování sloupů , na nichž je umístěn 
veřejné osvětlení s rozhlas. 
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04. Zpráva starosty 

4. Vzhledem ke stížnostem na prašnost příjezdové cesty do 

střediska zemědělské výroby v Čečovicích, došlo k jednání 
zastupitelů obce , starosty a místostarosty se zástupcem firmy 
SUFOLK s.r.o. panem in. Pavlem Lyerem. Byly dohodnuty 
podmínky pro omezení prašnosti kropením vozovky s tím, že pro 
momentální záležitost firma SUFOLK zabezpečí pracovníka pro 
kropení vodou z hydrantů. Náklady za vodou půjdou na obec. Do 
budoucna má firma záměr zakoupit zametač, souvisí to však i 
s opravou obecní cesty. Bude nutné osadit obrubníky, aby se 
zametaný prach a hlína pouze nezametli do krajnice cesty. 
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04. Zpráva starosty 

5. V neděli 5.7.2015 projede v poledních hodinách v rozmezí 

dvou hodin Čečovicemi , Zahrádkou , Sedlištěm, Přešínem a 
následně Nechanicemi konvoj sportovních veteránů v rámci  
Ideální stopou rallye Vltava 1960-1974. Nejedná se o závod, akce 
probíhá v neomezeném silničním provozu  a je stejně 
srovnatelná s nedávno proběhlou sportovně motoristickou akcí 
historické rallye Wiesbaden.  
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04. Zpráva starosty 

6. Kontejnery na tříděný odpad. Situace se vehementně 

zhoršuje hlavně v Čížkově a Železném Újezdu. Jsou zde ukládané 
pytle, ale s neroztříděným odpadem. Žádáme spoluobčany o 
ukládání odpadů rovnou do patřičných kontejnérů. Ostatní 
odpady (nebezpečné odpady) budou odebrány soustředěným 
sběrem opět na podzim 2015. 
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04. Zpráva starosty 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov  

19.6.2015 Liškov  



Třídění odpadů 
V poslední době se množí případy, kdy u obecních kontejnerů na plast a sklo přibývají 
pytle s netříděným materiálem. Svozová firma takový to odpad nemá povinnost 
odvézt. Nezbývá pak než pytle rozvázat, jejich obsah přetřídit a věřte, že toto není 
zrovna příjemná práce. Asi nejhorší situace je v Železném Újezdu, čímž ale nechceme 
tvrdit, že tento "bordel" mají na svědomí místní občané. Dne 18.6. leželo opět u 
kontejnerů 5  pytlů a to den po svozu plastů a skla. Firma odpad nenaložila, protože 
obsahoval všechny druhy odpadů - plasty, papír, montážní pěnu, celý počítač a hlavně 
cca 200 ks CD s hudební tematikou - patrně milovník hudby.. Tentokrát se náš 
bordelář skoro podepsal. V jednom z pytlů bylo na papíru  formátu A4 napsáno toto - 
"Milý sousedé, opět se Váš psík Beník vysral vedle kuchyně, proto prosím o úklid 
hovínka od vašeho mazlíčka. S pozdravem Kadlec mladší.".  Tak nevím - majitel 
Beníka nebo nějaký pan Kadlec. Není to sice přímo podpis, ale možná po shlédnutí 
tohoto příspěvku bude viník tak nějak odhalen. Minimálně už nám třeba nebude dělat 
nepořádek.  
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Pro www.obec-cizkov.cz  
Ing. Ladislav Jára 

http://www.obec-cizkov.cz/
http://www.obec-cizkov.cz/
http://www.obec-cizkov.cz/




04. Zpráva starosty 

7. Označníky rychlosti, žádost Železný Újezd. Obecní úřad 

eviduje žádost o řešení dopravní situace v obci Železný Újezd. je 
to již druhá žádost v nedlouhém období. Na první žádost 
(situace na vjezdu do obce Železný Újezd od Přešína) 
odpověděla PČR, že řešením je dodržování pravidel silničního 
provozu, druhá žádost se týká  situace v místě pohostinství a 
obchodu v Železném Újezdu. Obecní úřad se obrátil opět na PČR 
DI s řešením této situace a podporuje žádosz paní Marty Plaché. 
Situaci by částečně řešilo i používání parkoviště za budovou KZ a 
neparkování přímo na této komunikaci. 
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04. Zpráva starosty 

8. Vrčeňská a.s. – vyplácení nájmů za zemědělské  pozemky. 
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04. Zpráva starosty 

9. Přerušení dodávky el. proudu bude dne 23.6.2015 v celé 

obci Železný Újezd od trafostanice k rybníčku.  Katr půjde. 
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04. Zpráva starosty 

10. Dovybavení obchodů chladícími vitrínami je nutné pro 

jejich další chod a provozování. Obec Čížkov uvolní na tyto 
vitríny částku 80 000,-Kč 
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05. Žádost o prodej části obecního pozemku  

          v k.ú. Železný Újezd 
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06. Žádost o prodej části obecního  pozemku v k.ú. Zahrádka 
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07. Žádost o prodej části obecního pozemku  

          v k.ú. Železný Újezd 
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08. Žádosti o prominutí nebo slevu poplatků  

              za komunální odpad 
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09. Žádost o povolení vodovodní přípojky v Železném Újezdu 
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09. Žádost o povolení vodovodní přípojky v Železném Újezdu 
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10. Plán financování obnovy vodovodů 
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11. Zrušení věcného břemene v k.ú. Zahrádka 
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12. Žádost o poskytnutí dotace pro psí útulek v Borovně 
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13. Závěrečný účet obce Čížkov ke dni 31.12.2014  

             a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov 
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Závěrečný účet obce Čížkov ke dni 31.12.2014  
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov            







14. Schválení účetní uzávěrky obce Čížkov  za rok 2014 
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15. Převod účtu č. 431  

              tj. výsledek hospodaření na číslo účtu 432 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov  
19.6.2015 Liškov  



16. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za r. 2014 
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17. Schválení proplácení cestovních náhrad 
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18. Rozpočtové opatření 
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19. Diskuse 



Historický příspěvek na stránkách obce p. Čápové 
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Historické fotografie Liškova 
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20. Usnesení 
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Děkujeme  
za pozornost 


