
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, 
konaného dne 19.6. 2020 v Zahrádce – č.13 
 
přítomní členové zastupitelstva:  Ing. Batovec, Heřman, Ing. Jára, Bc. Karas, MgA. Skala, 
Skřivánek, Ing. Tomášek, Třeštík 
 
omluveni: Černý, mgr. Kovaříková, Sládek 
 
1. Zahájení  
provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem 
zasedání zastupitelstva obce Čížkov. 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Zpráva starosty 
4. Prodej částí pozemků p.č. 1438/2 a 1472/17 v k.ú. Čečovice 
5. Schválení Smlouvy o nájmu nebyt. prostor  –  místnost pro řidiče autobusů - Čížkov 28 
6. Pronájem pohostinství v Žel. Újezdu – prominutí nájmu 
7. Schválení Veřejnoprávní smlouvy k projednání přestupků s městem Nepomuk 
8. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene  - p.p.č. 1472/8 v k.ú. Čečovice 
9. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – p.p.č. 1203/13 v k.ú. Žel. Újezd 
10. Schválení žádosti o připojení k vodovodu 
11. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu – pozemky před obchodem v Liškově 
12. Schválení Smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu 
13. Schválení Žádosti o příspěvek a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – prodejny Čížkov a  
 Čečovice 
14. Schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu Plz. kraje  - automobil pro JSDH obce 
15. Schválení závěrečného účtu obce Čížkov  
16. Schválení účetní uzávěrky k 31.12.2019 
17. Schválení přeúčtování účtu 431 na účet 432 
18. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov k 31.12. 2019 
19. Závěrečný účet a výsledek přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg. Nepomucko za r. 2019 
20. Rozpočtová opatření č.2/2020 
21. Diskuze 
22. Závěr 
 
 
Byl podán návrh na doplnění programu o tyto body: 
- žádost o připojení k obecnímu vodovodu v k.ú. Chynín 
- schválení zařazení spádového území Obce Čížkov do územní působnosti MAS sv. Jana  
 z Nepomuku na období 2021-2027 
- smlouva o pořízení ukazatele rychlosti se SOVT- RADIO s.r.o. Vodňany 
- schválení Zprávy č. 2 o uplatňování ÚP obce Čížkov za období 2016- 2020 
- schválení přerozdělení hospodářského výsledku MŠ Čížkov 
 
 
Rozšířený program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. 
 



 
Zapisovatelem zasedání byl jmenován Ing. Zd. Tomášek 
 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: 
 
Návrhová komise: M. Třeštík, Zd. Tomášek, L. Batovec 
 
Schváleno – 8  PRO  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  M. Heřman,  J. Skřivánek 
 
Schváleno – 8  PRO  
 
3. Usnesení z minulého zasedání přečetl M. Třeštík – bez připomínek 
 
4. Zpráva starosty 
 
Zpráva starosty 
 Na úvod bych chtěl jménem svým a zastupitelstva poděkovat občanům za zvládnutí situace 
okolo nemoci Covid – 19, děkuji všem, kteří šili ochranné prostředky, distribuovali je, pomáhali s 
rozvozem jídla, léků atd. Vracíme se do „normálu“ a doufejme, že problémy spojené se zmiňovanou 
nemocí jsou minulostí. 
 Možná jste zaznamenali schválení zákona 159/2020 o kompenzačním bonusu do 
samosprávních celků. Jeho přijetí znamená ztrátu na příjmové stránce rozpočtu naší obce ve výši cca 
3 000 000 Kč. Vláda oproti tomu slibuje větší možnosti v čerpání dotací. Vedle toho Senát navrhuje 
kompenzaci obcím 1 200 Kč/občan. Na výsledek si počkejme. 
 Vodovod Přešín – jak bylo avizováno, akci jsme rozdělili na dvě části, a to vodovodní řady v obci 
(MZe) a na přivaděč z vodárny k obci (SFŽP). Důvodem je získání větších finančních prostředků na 
celkovou akci. Na přivaděč jsme dostali tzv. akceptaci žádosti, tu musí schválit ještě komise na SFŽP. V 
případě neúspěchu žádost o dotaci přepracujeme a podáme celou na Mze. Přepracování je formální 
záležitostí. Na MZe jsme doložili i čestné prohlášení, že v případě neposkytnutí dotace z SFŽP  bude 
obec  stavbu přivaděče hradit z vlastních zdrojů. Požadavek ze strany MZe byl ověřit současný zdroj 
vody – jeho vydatnost, což jsme slíbili i občanům Železného Újezdu. Čtyřdenní čerpací zkoušku (28.5-
31.5.) a stoupací zkoušku (1.6.) provedla  f. Geomon a závěrečnou zprávu RNDr. Josef Krupař. 
Potvrdila se vydatnost z r. 2012 – 0,8 l/s, kdy byl vodní zdroj zhotoven a je tak i v současnosti schopen 
zajistit až 69,1 m3 vody za 24 hod. Spotřeba Železného Újezdu je v letním období cca 35 m3. Jistě 
nemalá část tohoto množství vody „vezmou“ bazény a zalévání zahrad, na což tato upravená voda 
není primárně určena. Uplynulý měsíc se z veřejného vodovodu odpojil p. Radovan Sochor s denní 
spotřebou 3 – 5 m3 vody. Připojení obce Přešín s předpokládanou spotřebou do 10 m3 tak není 
rizikové. V případě získání jedné z dotací ihned vypisujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Příští týden proběhne závěrečná kontrolní prohlídka po ročním zkušebním provozu nového vrtu, 
výskyt dusičnanů lehce nad limitem stále trvá. Hygienická stanice prodlouží dobu užívání na tři roky, 
poté bude třeba dusičnany z vody filtrovat.  
 Vrty – nové vodní zdroje – obec na základě získání dotace ze SFŽP na zhotovení nových vodních 
zdrojů pro vodovod Čečovice (arsen, dusičnany v současném zdroji) a Čížkov (uvažovaná stavba 
vodovodu) oba projekty zrealizovala. U obou zdrojů se povedlo najít místa s velkou vydatností, ale 
bohužel ne s úplnou kvalitou vody. Čížkov – 0,7 l/s, výskyt železa, manganu a radonu, což bude v 
případě využití zdroje nutné technologicky odstranit. 



Čečovice – 1,0 l/s, zvolili jsme místo cca 1 km od současného zdroje, ale bohužel se opět ve zvýšené 
míře potvrdil výskyt arsenu. Čekáme na závěrečné zprávy, ale v případě tohoto zdroje nejspíš nevyzní 
kladně. Najít tzv. „čistý zdroj“ se v našich lokalitách ukazuje jako skoro nereálné. 
 Oprava protékající hráze v Zahrádce – f. Senea s.r.o. utěsnila protékající hráz u rybníka u p. 
Talůžka. Byla odbagrována zemina při hrázi a nahrazena jílovou hmotou a zhutněna. Důvodem pro 
prosakování hráze bylo patrně zasazení topolů a po cca 40 letech jejich odstranění – kořeny vrostlé 
do hráze postupně zahnily a voda začala prosakovat. Při plnění rybníka se ukazuje ještě závada na 
stavidle, p. Dostál z f. Senea se na problém jel tento týden podívat, ale odvolal jsem ho, neboť v noci 
na pondělí vydatně pršelo a příčina úniku vody by tak nešla zjistit. Schůzka proběhne v nejbližším 
termínu. 
 Odpady  - koncem května proběhl sběr objemného odpadu. Vždy byl spojen se sběrem 
nebezpečného odpadu, ten se kvůli pandemii neuskutečnil v obvyklém jarním termínu, ale vzhledem 
k tomu, že jeho sběr nám ukládá zákon 2x ročně, proběhne ještě v červenci a následně v listopadu. 
Problémem je, že Svazek pro odpadové hospodářství Plzeň-jih již nemá na svém účtu dostatek fin. 
prostředků, aby oba svozy zajistil. Na plánované červencové valné hromadě bude nutné odhlasovat 
navýšení poplatku z 20 Kč/na občana na pravděpodobně 50 Kč/na občana. Dochází ke zdražování 
likvidace odpadů a rostou i náklady za dopravu. Další sběr objemného odpadu, který je jinak občany 
hojně využíván, nejspíše uskutečníme s podzimním sběrem nebezpečného odpadu. 
 Bavili jsme se i na téma rybníček v Železném Újezdu u Karasů. Máme kontakt na dva 
projektanty, a pokud bychom splňovali podmínky pro podání žádosti na MZe o dotaci na rekonstrukci 
rybníku, žádost podáme. V opačném případě půjdeme cestou jeho odbahnění a zpevnění hráze z 
vlastních prostředků. Rybník je silně zanesen, uskladnění sedimentu má však svoje náležitosti – 
nutnost mít vzorky atd. 
 Auto JSDHO – získali jsme dotaci na pořízení auta pro JSDH obce, a to jak z Ministerstva vnitra – 
450 000 Kč, tak z Plzeňského kraje – 300 000 Kč. Ve výběrovém řízení, které proběhlo tento týden, a v 
kterém jsme oslovili 5 dodavatelů, zvítězila nabídková cena 911 793 Kč s DPH  f.  Auto Vesta Corson 
s.r.o. s typem vozu Fiat Ducato. Své nabídky zaslaly tři firmy, jedna neprojevila zájem a další by 
nesplnila námi zadané technické podmínky. Rozdíly v cenové nabídce byli výrazné. 
 Mimo získané dotace na zmiňované auto jsme obdrželi dotace od Plzeňského kraje ve výši 370 
000 Kč na komunikaci Chynín, na provoz prodejen v Čížkově a Čečovicích 100 000 Kč a na umístění 
ukazatele rychlosti na příjezdu do obce Železný Újezd od Nových Mitrovic – 34 848 Kč. 
 Lesy a kůrovec – současné deštivé počasí škůdci jistě nepřeje, jeho vývoj zpomalí či se vyvinou 
jen dvě generace, jak bývalo zvykem, ale určitě „nezmizí“. V ideálním případě mělo začít pršet o 
měsíc dříve, kdy proběhlo rojení škůdce. Stromy byly suchem oslabené a kvetly, což jim ubíralo na 
síle. Skutečný stav věci budeme vědět koncem června, kdy se letošní napadení začne projevovat 
prosycháním stromů. V lednu jsme žádali o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za IV. 
čtvrtletí r. 2017 a celý r. 2018 na základě vytěženého kalamitního dřeva. Požadovanou částku 197 000 
Kč jsme již obdrželi. Jak bude stát kompenzovat škody za r. 2019, zatím nevíme. Na obnovu porostů – 
letošní jarní zalesňování melioračními a zpevňujícími dřevinami jsme podali žádost o dotaci ve výši 86 
000 Kč (MZe), nyní zažádáme o dotaci na stavbu oplocenek (dotační titul Plzeňského kraje). 
Hospodaření na lesních majetcích se z důvodů propadu cen za dřevo ocitá v červených číslech. 
Podpora státu při obnově lesa je povinností, les není jen zdroj příjmu pro majitele. Ale plní i jiné 
společenské funkce – půdoochranné, vodohospodářské, rekreační a další. 
 Práce za uplynulé období mezi zasedáními – rekonstrukce kuchyně v Čížkově v místním klubu, 
drobné zednické úpravy v Čečovicích – v klubu, oprava čekárny a omítek v prodejně, drobné opravy v 
klubu v Přešíně. SDH Přešín instaluje v areálu klubovny v loňském roce nakoupené prvky na dětské 
hřiště. Odpočinkové altány v Chyníně a Liškově budou usazeny během 14 dnů, za zpožděním jsou 
zdravotní důvody osloveného pracovníka. V hasičské zbrojnici v Čížkově bylo doděláno odvětrání při 
startování automobilu. V Železném Újezdu byl prodloužen o cca 16 m vodovodní  řad  ve směru na 
Nové Mitrovice na pozemek  p. Mráze. Dále přes zmíněný pozemek až k nemovitostem žadatelů o 
přípojku – p. Šampalíka a p. Nováka bude akce realizována plně v režii žadatelů – materiál i práce.  



V tomto týdnu proběhla schůzka v areálu obce v Čížkově, kde si zastupitelé a čížkovští občané 
vyměnili názory na podobu areálu. Začneme zaplocením areálu. 
 
   
5. Prodej části pozemků  p.č. 1472/6 a 1438 v k.ú. Čečovice pro MUDr. Karla Klímu, 
Jeremenkova 961/36, 147 00 Praha 4. Pozemky budou odděleny na základě geom. plánu č. 
140-212/2019 – nově 1472/17 – 22 m2 a 1348/2 – 17 m2 – cena 40 Kč/ m2 . 
 
 Schváleno – 8  PRO  
   
6. Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Obce Čížkov- Čížkov 28 se společností 
BusLine Plzeňsko s.r.o., Na Rovinkách 211, Podmoklice 513 01 Semily, zastoupenou 
Jakubem Vyskočilem za cenu 9500,- Kč/rok. Nájem se uzavírá na dobu od 14.6.2020-
30.6.2030. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
 
7. Prominutí nájmu paní Michaele Fialové, Čížkov 28, 335 64 Čížkov za pronájem 
pohostinství v Železném Újezdu za období 4 měsíců- březen až červen 2020.l Nájem se 
promíjí v souvislosti s obdobím coronaviru. 
  
 Schváleno – 8  PRO  
 
8. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o přenos příslušnosti k projednávání přestupků  
s Městem Nepomuk. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
9. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IV-12-0016269/SOBS VB/1 mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov a ČEZ 
Distribuce, Děčín IV- Podmokly, Teplická 1472/8, 405 02 v k.ú. Čečovice- pokládka zemního 
kabelového vedení. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
10. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IV-12-0016278/SOBS VB/1 mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov a ČEZ 
Distribuce, Děčín IV- Podmokly, Teplická 1472/8, 405 02, týkající se p.p.č. 1203/13 v k.ú. 
Železný Újezd- pokládka zemního kabelového vedení.  
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
11. Žádost Jiřího a Hany Soubustových, Železný Újezd 36 o připojení k obecnímu vodovodu 
pro č.p. 36. Žadatel provede zapojení prostřednictvím odborné firmy. Termín prací oznámí na 
obecním úřadu a p. Josefu Honsovi v Železném Újezdu. Obec dodá uzávěr přípojky, 
vodoměr, uzávěry před a za vodoměrem. Zemní práce od přípojky na hlavním řadu, šachtice a 
uložení vodoměru jdou nákladově za žadatelem. 
 
 Schváleno – 8  PRO  



 
12. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. Rp 
PIPL/2020/13350 mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 a ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42,  
128 00 Praha 2, týkající se pozemků p.č. 2 a p.č. 880 v k.ú. Liškov 
  
 Schváleno – 8  PRO  
 
13. Schválení smlouvy o dílo uzavřené za účelem zpracování LHP pro LHC Obecní lesy 
Čížkov mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64  a Plzeňským Lesprojektem a.s., Nám. Generála 
Píky 8, 326 00 Plzeň za cenu 490Kč/ha bez DPH. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
  
14. Schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Čížkov 
v rámci dotačního titulu „2020 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“ pro 
JSDHO Obce Čížkov ve výši 300 000,- Kč.  
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
 15. Závěrečný účet obce k 31.12. 2019- bez výhrad.   
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
16. Účetní uzávěrka obce k 31.12. 2019 s výsledkem  3 991 410, 76 Kč. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
17. Přeúčtování účtu č. 431 na č. 432. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
18. Účetní uzávěrka a přerozdělení hospodářského výsledku MŠ Čížkov. Účetní uzávěrka je 
ve výši 36 222, 30 Kč. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
19. Źádost p. Martina Šmída o připojení k obecnímu vodovodu na pozemcích 345/3 a 344/2 
v k.ú. Chynín. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
20. Zařazení správního území Obce Čížkov, Čížkov 28, 335 64 do územní působnosti MAS 
sv. Jana z Nepomukuba období 2021-2027. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
21. Zpráva č. 2  O uplatňování územního plánu Obce Čížkov za období 2016-2020. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 



22. Smlouva o dílo č. SR/10/20 mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 a SOVT-RADIO s.r.o., 
Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, IČO 47238810 na dodávku ukazatele rychlosti. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
23. Žádost o příspěvek na základě Veřejnoprávní smlouvy  O poskytnutí dotace- prodejny 
Čížkov a Čečovice. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
24. Rozpočtové opatření 2/2020 a 3/2020- na vědomí. 
 
25. Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za r. 2019 a zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření- na vědomí.  
 
26. Diskuze 
 
- Pavel Beránek- v souvislosti se zamýšleným prodejem soukromých pozemků (p. Lier) na 
stavbu rodinného domu (manželé Kovandovi) se zamezí volnému přístupu k zahradám již 
stávající zástavby Zahrádka- Smetalky. Zároveň vyjádřil obavu z velkého chovu koní ze 
strany manželů Kovandových 
 
- p. Kovanda- představil projekt RD a zdůraznil, že zde chtějí trvale bydlet s tím, že chov koní 
je pouze zájmovou činností jejich dcery. Jedná se o 1-2 koně. 
 
- ing. Zd. Tomášek objasnil na základě platného územního plánu a platného stavebního 
zákona jaký druh stavby lze v dané lokalitě stavět (stavby vesnické smíšené bydlení) a také 
objasnil na základě shora uvedených podkladů, co je chov drobného hospodářského zvířectva- 
platnost i pro hospodářská zvířata 
 
- ing. L. Jára se posléze vyjádřil k celé situaci. Připomněl, že v dané lokalitě se nachází i 
obecní pozemky určené územním plánem k zastavění a Obec Čížkov je hodlá rozměřit a 
prodat. Vzhledem k tomu, že k těmto pozemkům musí vést přístupová komunikace, navrhl, 
aby Obec jednala o odkoupení vymezené části pozemků od budoucích majitelů nebo od 
současného vlastníka, které by navazovaly na budoucí přístupovou komunikaci, a umožnil se 
tak přístup i k dalším pozemkům, např. p. P. Beránka a p. J. Šelmáta 
 
- MVDr. V. Šmírová- kritický stav kostela v Čížkově 
- Bc. V. Tomášková- patrně proběhl minimální prořez lípy u kostela v Čížkově 
 
27. Usnesení  
 
Zastupitelstvo obce: 
 
A: Volí – členy návrhové komise:  ing. Z. Tomášek, M. Třeštík, Ing. L. Batovec 
              - ověřovatelé zápisu: J. Skřivánek, M. Heřman 
 
B: Schvaluje: 

1. Prodej částí pozemků p.č. 1472/6 a 1438 v k.ú. Čečovice, obec Čížkov MUDr. Karlu 
Klímovi, Jeremenkova 961/36, 147 00 Praha 4 za 40 Kč/m2. Z pozemku p.č. 1472/6 je 



oddělena dle GP 140-212/2019 nově p.č. 1472/17 – 22m2 a z p.č. 1438 nově 1438/2 – 
17 m2. Kupní smlouvu, vklad do katastru nemovitostí zajistí do 19.6. 2021 žadatel, 
jinak tato část usnesení pozbude platnosti. 

2. Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově obce Čížkov, Čížkov 28 se společností 
BusLine Plzeňsko s.r.o., na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, zastoupené 
Jakubem Vyskočilem za cenu 9500 Kč/rok. Nájemné se uzavírá od 14.6. 2020 do 30.6. 
2030. 

3. Prominutí nájmu p. Michaele Fialové, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic za pronájem 
nebytových prostor – pohostinství v budově č.p. 71 v Železném Újezdu po dobu čtyř 
měsíců – březen až červen v souvislosti s koronovirovou pandemií. 

4. Veřejnoprávní smlouvu  o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s městem 
Nepomuk 

5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-0016269/SOBS VB/1 mezi obcí Čížkov, Čížkov 28 a ČEZ Distribuce, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 týkající se p.p.č. 1472/8 v k.ú. Čečovice – 
pokládka zemního kabelového vedení. 

6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-0016278/SOBS VB/1 mezi obcí Čížkov, Čížkov 28 a ČEZ Distribuce, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 týkající se p.p.č. 1203/13 v k.ú. Železný Újezd – 
pokládka zemního kabelového vedení. 

7. Žádost p. Jiřího Soubusty a Hany Soubustové, Železný Újezd č.p. 36 o připojení 
k obecnímu vodovodu pro č.p. 36 s tím, že žadatel provede zapojení prostřednictvím 
odborné firmy. Termín zahájení prací oznámí na obecním úřadu a p. Honsovi 
v Železném Újezdu. Obec dodá uzávěr přípojky, vodoměr a uzávěry před a za 
vodoměr. Zemní práce od přípojky od hlavního řadu, šachtice k uložení vodoměru jdou 
nákladově za žadatelem. 

8. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického k nemovitým věcem č. Rp 
P/Pl/2020/13350 mezi obcí Čížkov, Čížkov 28 a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 týkající se 
pozemků p.č. 2 a p.č. 880 v k.ú. Liškov 

9. Smlouvu o dílo uzavřené za účelem zpracování LHP pro LHC Obecní lesy Čížkov 
mezi obcí Čížkov, Čížkov 28 a Plzeňský Lesprojekt a.s., nám. Generála Píky 8, 326 00 
Plzeň za cenu 490 Kč/ha bez DPH 

10. Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Čížkov v rámci 
dotačního titulu „2020 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“ pro 
JSDHO obce Čížkov ve výši 300 000 Kč. 

11. Závěrečný účet obce k 31.12. 2019 bez výhrad 
12. Účetní uzávěrku k 31.12. 2019 s výsledkem hospodaření ve výši 3 991 410,76 Kč. 
13. Přeúčtování účtu 431 na účet 432 
14. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace MŠ Čížkov k 31.12. 2019 s výsledkem 

36 222,30 Kč a přerozdělení hospodářského výsledku MŠ Čížkov. 
15. Žádost p. Martina Šmída o připojení k obecnímu vodovodu pro p.p.č. 345/3, 344/2 

v k.ú. Chynín s tím, že žadatel provede zapojení prostřednictvím odborné firmy. 
Termín zahájení prací známí na obecním úřadu a p. Pikalovi v Chyníně. Obec dodá 
uzávěr přípojky, vodoměr a uzávěry před a za vodoměr. Zemní práce od přípojky od 
hlavního řadu, šachtice k uložení vodoměru jdou nákladově za žadatelem. 

16. Zařazení správního území obce Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic do území 
působnosti MAS sv. Jana z Nepomuku na období 2021-2027. 

17. Zprávu č. 2 o uplatňování Územního plánu Čížkov za období 2016-2020 



18. Smlouvu o dílo č. SR/0/20mezi obcí Čížkov, Čížkov 28 a SOVT-RADIO s.r.o., 
Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, IČO 47238810 na dodávku ukazatele rychlosti 

 19. Žádost o příspěvek o dotaci a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – prodejny  
         Čížkov a Čečovice s Václavem Blovským, Dožice 108, 335 01 Nepomuk, IČO  
         45417644 

 
C: Bere na vědomí: 

Zprávu starosty 
Rozpočtová opatření 2/2020 a 3/2020 
Závěrečný účet DSO Mikr. Nepomucko za r. 2019 a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření 
 

D: Ukládá: 
Starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze 
 
Zapsal 19.6. ing. Zdeněk Tomášek 
 
Zápis ověřili: Karas Václav, Miloš Heřman 

 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli. 

 
Zapsal 19.6 2020 Ing. Zd. Tomášek 

 
Zápis ověřili: M. Heřman, J. Skřivánek 

 
 

 


