Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov,
konaného dne 27.12. 2019 v Čížkově – č.10
přítomní členové zastupitelstva: Ing. Batovec, Černý, Heřman, Ing. Jára, Mgr. Kovaříková,
Skřivánek, Sládek, Ing. Tomášek, Třeštík
omluveni: Bc. Karas, MgA. Skala
1. Zahájení
provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem
zasedání zastupitelstva obce Čížkov.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola unesení z minulého zasedání
Zpráva starosty
Rozpočet obce na r. 2020
Rozpočet MŠ Čížkov na r. 2020
Schválení OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schválení směny pozemků v k.ú. Železný Újezd
Schválení Smlouvy o umístění zařízení k distribuci bezdrátového internetu
Schválení Smlouvy s J&T Banka – založení termínovaného vkladu
Schválení navýšení odměn zastupitelům
Rozpočtová opatření
Diskuze
Závěr

Starosta navrhl změnu v bodě 11- jako „schválení zřízení termínovaného účtu“ a dále navrhl
přidat bod „návrh rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na rok 2020“.
Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
Návrhová komise: M. Třeštík, P. Kovaříková, L. Batovec
Ověřovatelé zápisu: M. Heřman, Z. Tomášek
Schváleno – 9 PRO
3. Usnesení z minulého zasedání přečetla Mgr. Kovaříková
4. Zpráva starosty

Každé zasedání zastupitelstva je tématem voda a je tomu tak i dnes. A právě dnes, tak trošku
symbolicky, na poslední schůzi zastupitelstva, nabylo právní moci stavební povolení na akci Vodovod
Přešín. V lednu budeme vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Uspěli jsme v žádosti na dotaci na pořízení nových zdrojů vody z FŽP, jedná se o nový vrt pro
vodovod v Čečovicích, kde jsou problémy s kvalitou vody a vrt pro uvažovanou stavbu vodovodu v
Čížkově. I v tomto musíme soutěžit o zhotovitele, osloveny byly tři firmy. Výzvy pro podání nabídek
budou zmíněným zájemcům poslány začátkem příštího roku. Do konce roku je nutnost naprojektovat
přivaděč od nového vrtu (se souhlasem vlastníků pozemků) k vodojemu v Čečovicích a požádat o
dotaci, peněžní prostředky na FŽP do konce r. 2020 ještě budou. Jinak zvýšené limity dusičnanů jsou
podle posledních rozborů v obou zdrojích vody – Čečovice a Žel. Újezd.
Stanovisko hygieny k prohloubení stávajícího zdroje vody pro MŠ je poslední věcí nutnou pro
vydání stavebního povolení. Pasport stavby, vyjádření Povodí Vltavy a báňského úřadu a souhlas
vlastníků pozemků máme. St. povolení bude vydáno cca v únoru. V dubnu je možno zažádat o dotaci
na havarijní řešení situace, v tomto případě tak uděláme.
Dnes máme připravenou smlouvu o koupi pozemku – oplocení okolo vodojemu v Žel. Újezdu.
Po necelém roce odešlo čerpadlo v novém vrtu v Žel. Újezdu, prvotní úvahy o nedostatku vody se
naštěstí nepotvrdily. Nahrávalo tomu právě vypuštění rybníku Úličky. Oprava proběhla rychle a levně,
bylo by dobré mít smluvně zajištěno používání vrtu v majetku ZD Železný Újezd, který beztak v
případě výpadku našeho zdroje využíváme (předběžně dohodnuto). Problém s nedostatkem vody je i
na hřbitově v Čížkově, původně jsme se domnívali, že je porouchaná samotná pumpa, ale ukázalo se,
že ta nemá co pumpovat. V letních měsících tak zde budeme nuceni pro veřejnost přistavit zásobník s
vodou.
Najíždíme, jak bylo na minulých zasedáních prezentováno, na nový způsob odvozu
komunálního odpadu a opět klademe důraz na důsledné třídění – čím víc třídím, tím míň platím. Svoz
komunálního odpadu je přesunut z 3.1. na 4.1. Na obecním úřadě je možnost za 43 Kč zakoupit tašky
na separovaný odpad. V případě separovaného odpadu by bylo dobré se zamyslet, jestli svozové
místo v Železném Újezdu – na chodníku a před budovou obce je to správné místo – buď najít
vhodnější nebo stávající upravit.
Finišují práce na garáži pro hasičské auto v Čížkově, chybí pouze dveře a připojení světel a el.
kamen. Ty díky dobrému zateplení snad nebudou často v permanenci. Definitivně je ukončena
rekonstrukce vodovodu v Chyníně, bude nutno opravit cesty, na což je počítáno v rozpočtu na r.
2020, ve dvou obcích jsou ukazatele rychlosti, na což ne všichni máte jistě kladné stanovisko, v
prodejnách jsou nové „nářezáky“ a bude zakoupena elektronická kasa do Čížkova, pořizuje p. Blovský
z příspěvku obce. Tyto peníze, jak již bylo v minulosti prezentováno, jsme obdržely předtím od
Plzeňského kraje. Pokud tento program bude pokračovat i nadále, máme v úmyslu vyměnit staré
spotřebiče, lednice a mrazáky. Bez podpory obce obchody zaniknou – viz Sedliště, kde byl
provozovatelem COOP. Peníze na opravu komunikací v Čečovicích jsme obdržely od PK, od MMR, kde
je žádost o proplacení složitější tak bude v lednu. Je hotov i posudek na prořezání lípy u čížkovského
kostela (nefinancovala obec), iniciujeme instalaci kulových zrcadel v okolí staré hospody v Železném
Újezdu (opět bez finanční účasti obce). Začátkem roku chceme vypracovat projekt na rekonstrukci
úřadu obce, jednalo by se o novou střechu, zateplení budovy a opravu venkovního schodiště. Jistě by
se našlo více věcí, do kterých dotačně jít, ale je nutné dotáhnout rozběhlé akce a nevíme, jak si
povedeme s žádostí o dotaci na přešínský vodovod.
Podali jsme i dotaz na možnost odprodat plynovod v majetku obce, ovšem doba, kdy plynárny
toto vykupovaly je pryč, hledí se na využitelnost zařízení a hlavně jsme byli také vázáni dobou, po
kterou nešel prodej uskutečnit – 10 let od kolaudačního rozhodnutí. Odběry domácností nejsou velké
a není zde velký odběratel (provozovna či závod). Na konečný výsledek si ještě počkáme.
Na konečný výsledek, zdali se podaří zastavit kůrovcovou kalamitu, si také musíme počkat.
Voda v přírodě stále chybí. Jen pro zajímavost, v regionu ORP Nepomuk je za tento rok evidováno k
30.10. 130 000 m3 kůrovcového dřeva, a v tom jistě není zahrnuta hmota od všech soukromých
majitelů lesa. V letošním roce jsme na obecních 300 ha vytěžili bezmála 2000 m3. Ceny spadly na
minimum, bez dotací by spousta majitelů, a hlavně v budoucnu, nemohla existovat, paradoxně

některé majetky těžko shání někoho, kdo by je spravoval. V letošním roce jsme žádali na obnovu lesa
na pěstební zásahy v porostech do 40 let, na stavby oplocenek. Do konce února 2020 ještě zbývá
poslat žádost o dotaci na Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Tam máme šanci sáhnout si na cca
150 000 Kč. Na tento program je vyčleněno 2,5 mld.. Zdůrazňuji, že dotační možnosti máte i vy,
soukromí majitele lesa.

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2020

PRO: 9

SCHVÁLENO

6. Návrh rozpočtu MŠ Čížkov na rok 2020

PRO: 9

SCHVÁLENO

7. Schválení OZV č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání odstraňování komunálních odpadů

PRO: 9

SCHVÁLENO

8. Schválení OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
PRO: 9

SCHVÁLENO

9. Schválení směny pozemků s p. Andreou Klůsovou. Pozemky ve vlastnictví A. Klůsové
p.č. 160/11, 197/1, část 196/4, část 196/3 za pozemek ve vlastnictví obce Čížkov p.č. 221, vše
v k.ú. Železný Újezd.
PRO: 9

SCHVÁLENO

10. Schválení Smlouvy o umístění zařízení k distribuci bezdrátového internetu s United
Networks SE v Čečovicích
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

SCHVÁLENO

11. Schválení založení termínovaného vkladu s J&T Banka
– návrh na odložení hlasování PRO: 9
ODLOŽENO
12. Schválení navýšení odměn zastupitelům podle nařízení vlády č. 338/2019 Sb s platností
od 1.1.2020.
PRO: 9

SCHVÁLENO

13. Rozpočtové opatření č. 6/2019
14. Návrh rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na rok 2020

15. Diskuze
- nesouhlas s vložením peněz na termínovaný vklad navrhované banky
- p. Bulín- bude na webu Obce informace o aktuálním stavu projektu „vodovod v Přešíně“?

- p. Skřivánek založil e_mailovou korespondenci, kde sděluje občanům Přešína i dalším
zájemcům veškeré dění a informace z Obce, včetně „vodovodu“
- p. Hons – nesouhlas obyvatel v Žel. Újezdu s připojením Přešína k obecnímu vodojemu
v Žel. Újezdě z obav o dostatek vody pro Žel.Újezd, navrhuje samostatný vrt pro Přešín; dále
stížnost na nekvalitní čerpadlo v novém vrtu
- bude čerpací zkouška na vydatnost vrtu v ŽÚ
- je třeba navrhnout smlouvu se zemědělským družstvem v Žel. Újezdě o případném užívání
vrtu v ZD pro občany
- p. Šrachta- v Čečovicích je vrt z roku 1985- je třeba naplánovat rekonstrukci potrubí ve
vodojemu, které je poškozeno rzí (každoročně se plánují finance na opravu vodovodů)
- ing. Salzmann, Ph.D.- nabízí pomoc s řešením situace – zadržování vody v krajině, je třeba
pozemkové úpravy v krajině
- občané Čížkova vyjádřili zájem o vybudování vodovodu pro obec Čížkov
16. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
A: Volí – členy návrhové komise: Mgr. P. Kovaříková, M. Třeštík, Ing. L. Batovec
- ověřovatelé zápisu: Ing. Zdeněk Tomášek, Miloš Heřman
B: Schvaluje:
1. Návrh schodkového rozpočtu obce Čížkov na r. 2020
2. Návrh rozpočtu MŠ Čížkov na r. 2020
3. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů č.1/2019
4. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů č.2/2019
5. Směnu pozemků s p. Andreou Klůsovou, Polní 329, Nepomuk-Dvorec 335 03 dle
předloženého návrhu geo. plánu. Pozemky ve vlastnictví A. Klůsové p.č. 160/11 – 578
m2, 197/1 – 289 m2, část 196/4 – 2101 m2, část 196/3 – 161 m2 za pozemek ve
vlastnictví obce Čížkov p.č. 221 – 3129 m2, vše v k.ú. Železný Újezd. Nedojde
k finančnímu vyrovnání, náklady za geo. plán a návrh na vklad jdou za žadatelem o
směnu, tj. p. Klůsovou.
6. Smlouvu o umístění zařízení č. 20190765 na budovu vodojemu v Čečovicích se
společností United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň, IČ 03579051.
Nájemné činí 5000 Kč/rok.
7. Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 338/2019.
Místostarosta: max. 29 206,-Kč, stanovená odměna 14 603,-Kč ( 50%), předseda
výboru, komise: max. 3 245,-Kč, stanovená odměna 2 369,-Kč (73%), člen výboru,
komise: max. 2 704 ,-Kč, stanovená odměna 1974,-Kč ( 73%), zastupitel bez
předsednictví či členství ve výboru, komisi: max. 1623,Kč, stanovená odměna 1623,Kč (100%)
C: Neschvaluje resp. odkládá k dalšímu jednání řízení termínovaného vkladu s JaT bankou
D: Bere na vědomí:
Zprávu starosty
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled a návrh rozpočtu na rok 2020 pro Mikroregion Nepomucko

E: Ukládá starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Zapsala 27.12.2019 Mgr. P. Kovaříková
Zápis ověřili: Ing. Zdeněk Tomášek, Miloš Heřman

