Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov konaného
dne 4.12 2020 v Čížkově – č.16
přítomní členové zastupitelstva: M. Heřman, Mgr. P. Kovaříková, Ing. L. Jára, MgA. D.
Skala, J. Skřivánek, M. Třeštík, Ing. Z. Tomášek, D. Sládek, Ing. L. Batovec
omluveni: Bc. V. Karas, M. Černý
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.

Zahájení
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva starosty
Prodej části pozemku p.č. st. 1526/1 v k.ú. Čížkov u Blovic
Prodej části pozemku p.č. 1203/3 v k.ú. Železný Újezd
Schválení podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – projekt „Vodovod Přešín“ –
přivaděč vody
Schválení podání žádosti o dotaci – oprava místních komunikací Přešín
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – p.č. 661/4 v k.ú. Zahrádka u Čížkova
Žádost Základní organizace včelařů Čížkov o příspěvek
Rozpočtová opatření
Diskuze
Závěr

Byl podán návrh na doplnění programu o tyto body:
1. Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Čížkov
2. Schválení změnového listu – akce „Vodovod Přešín“
3. Schválení Dodatku ke smlouvě – akce „Vodovod Přešín“
4. Schválení Směrnice o inventarizaci – plán inventur na r. 2020
5. Schválení Smlouvy o dílo – projektová dokumentace „Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2“ (rybníček v
Železném Újezdu)
6. Schválení Smlouvy o dílo – projektová dokumentace na akci „Připojení HJ-3, vodojem s odběrným
místem v k.ú. Čížkov u Blovic „
7. Schválení Smlouvy se Základní organizací včelařů Čížkov týkající se příspěvku na činnost organizace.
8. Schválení dodatku ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor prodejny potravin v Železném
Újezdu
9. odkládá se bod „Zpráva starosty“

Rozšířený program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Zapisovatelkou zasedání byla jmenována mgr. Kovaříková
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: D. Skala, Zd. Tomášek, M. Třeštík
Schváleno – 9 PRO
Ověřovatelé zápisu: L. Batovec, D. Sládek
Schváleno – 9 PRO
3. Usnesení z minulého zasedání přečetla P. Kovaříková – bez připomínek
4. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1526/1 v k. ú. Čížkov, cca 47 m2- žádající:
Masopust Jan, Mirošovická 286/14, Strašnice, Praha 10
Schváleno – 9 PRO
5. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1203/3 v k. ú. Železný Újezd- žádající Alena a
Luděk Gösslovi, Fantova 1753, Praha 5, 155 00.
Neschváleno – 9 PROTI
6. Na základě projednání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
zastupitelstvo obce Čížkov pověřuje starostu Ing. Ladislava Járu v rámci projektu
„Přivaděč pitné vody Přešín“ k podpisu smlouvy č. 01842011 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky.
Schváleno – 9 PRO
7. Podání žádosti o dotaci v rámci podpory MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na projekt
s názvem „Oprava krytu místní komunikace Přešín“
Schváleno – 9 PRO
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV- 12-0013875/VB/002 Čížkov, RD, p. p.č. 595/1 – NN, kNN s ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Schváleno – 9 PRO
9. Smlouva o příspěvku se Základní organizací včelařů Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u
Blovic a žádost o finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč.
Schváleno – 9 PRO
10. Rozpočtové opatření 6/20, 7/20, 8/20
- na vědomí

11. Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Čížkov o částku 43 767,- Kč.
Schváleno – 9 PRO
12. Schválení změnového listu ZL 1 na stavbě „Obec Čížkov – Vodovod Přešín“, název a
číslo projektu. 1. Etapa: Přivaděč pitné vody Přešín, č. 01842011 z 19.11. 2020.
Schváleno – 9 PRO
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Obec ČížkovVodovod Přešín“
Schváleno – 9 PRO
14. Příloha č. 2 Směrnice o inventarizaci- Plán inventur na rok 2020
Schváleno – 9 PRO
15. Smlouva o dílo zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce MVN na
p.č. 709/2“ v k.ú. Železný Újezd s firmou Ing. Stanislav Novák.
Schváleno – 9 PRO
16. Smlouva o dílo projektová dokumentace pro akci „Připojení HJ-3, vodojem
s odběrným místem v k.ú. Čížkov u Blovic“ s firmou INGVAMA s r.o.
Schváleno – 9 PRO
17. Schválení dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor prodejny potravin v
Železném Újezdu, které jsou v majetku obce Čížkov mezi obcí Čížkov a Thi Nhan Hoang
Schváleno – 9 PRO
18. Diskuze
- MgA. D. Skala- informace o možnosti zřízení služby „Mobilní rozhlas“; obec čeká v
budoucnu změna vizualizace webových stránek
- ing. Zd. Tomášek- o schůzce se zastupitelem PK panem Čížkem ohledně možnosti řešení
jak získat finance na rekonstrukci kostela v Čížkově- lze žádat na vícero místech- iniciace u
farnosti ve Sp. Poříčí, dále by se měla podílet obec, lze požádat i památkáře, ale musí žádat
majitel nemovitosti---- farnost Sp. Poříčí
- prořez lípy u kostela- souhlasný posudek platný do konce roku
- p. Davídek: - poděkování za umístění zrcadel v Železném Újezdu
- upozorňuje na nutnost prořezu stromoví v obcích (ŽÚ, Čížkov) kvůli hrozícímu
poškození autobusu spol. Arriva – vyhlásit např. rozhlasem, aby si občané zajistili
ořezání větví na svých pozemcích

- nepořádek v čekárně v ŽÚ, kolem zastávky v Zahrádce
- v Přešíně katastrofální údržba příkopů, co s rybníkem?
- pí. Haasová- děti a psi v Čížkově- neukázněnost či benevolence u nově
přistěhované rodiny
- pí Volná – žádost o směnu pozemků- obecní zamokřená plocha za její trvalý travní porost
v k.ú. Čížkov, se záměrem vybudování tůněk pro chráněné živočichy v uvedeném
mokřadu (bývalý „Bagričák“)
- ing. Tomášek- má ideu, že by uvedenou oblast mohla podobně zkulturnit i obec
- pí. Volná upozorňuje, že v majetku obce je cesta do Zahrádky „zadem“, na které by
měla probíhat častější údržba zeleně (ožinování stromků)- nikdo se o to nestará
- p. Davídek- navrhuje vybudovat hřiště na případných směněných pozemcích
-pí. Volná- kdysi zmíněný plán vybudovat vyhlídkové místo na pozemcích pana Davídka
(„nad Přibylem“)- možnost dát altán i tam, nejen do Chynína a Liškova
- p. Davídek kritizuje umístění altánů v Chyníně a Liškově
- p. Kolář – upozorňuje na rušení nočního klidu v Přešíně, konkrétně v místě bývalého
kravína, kde je zřízeno „překladiště“ hovězího dobytka, rušení v nočních hodinách,
pohyb cizinců pravděpodobně z JV Evropy, hluk přijíždějících kamiónů, které ruší
občany, nahánění dobytka v nočních hodinách (cca ve 2-3h v noci), křik, hluk,
nastartované kamiony
- pozvat pana Švece na příští zasedání zastupitelstva
-p. Stoll- kamionů přijíždí cca 5-6 denně, někdy více, příjezd kolem jeho nemovitosti,
riziko poškození majetku
19. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
A: Volí – členy návrhové komise: Ing. Tomášek Z., MgA. Skala D., M. Třešťík
- ověřovatelé zápisu: Ing. Batovec L., Sládek D.
B: Schvaluje:
1. Prodej části pozemku (cca 47 m2) p. p.č. 1526/1 - v k.ú Čížkov u Blovic, ve vlastnictví
obce Čížkov, Čížkov 28, 335 64 , IČO 00256536 p. Janu Masopustovi, Mirošovická 286/14,
100 00 Praha 10 – Strašnice a p. Anně Masopustové, Odlehlá 563/34, 190 00 Praha 9
Vysočany za cenu 40 Kč/m2. Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za
geometrický plán, kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadateli.
2. Na základě projednání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
zastupitelstvo obce Čížkov pověřuje starostu Ing. Ladislava Járu v rámci projektu „Přivaděč
pitné vody Přešín“ k podpisu smlouvy č. 01842011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky.

3. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na projekt
s názvem „Oprava krytu místní komunikace Přešín“
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-0013875/VB/002 Čížkov, RD, p. p.č. 595/1 – NN, kNN s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, na pozemku p.č. 661/4 v k.ú Zahrádka u
Čížkova.
5. Žádost o příspěvek a Smlouva o příspěvku pro Základní organizaci včelařů Čížkov, Čížkov
28, 335 64 Čížkov u Blovic, finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč.
6. Na základě žádosti Mateřské školy Čížkov, Čížkov 5, 335 64 Čížkov u Blovic navýšení
rozpočtu o částku 43 767 Kč.
7. Změnový list ZL 1 na stavbě Obec Čížkov – Vodovod Přešín, název a číslo projektu. 1.
Etapa: Přivaděč pitné vody Přešín, č. 01842011 z 19.11. 2020.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Obec Čížkov –
Vodovod Přešín“. Přílohou dodatku je výše schválený změnový list ZL 1.
9. Směrnici o inventarizaci – plán inventur na r. 2020. Inventarizační komise je ve složení
Heřman M. Černý M., Třeštík M. a Linhartová J.
10. Smlouvu o dílo – projektová dokumentace „Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2 (rybníček
v Železném Újezdu)
11. Smlouvu o dílo – projektová dokumentace na akci „Připojení HJ-3, vodojem s odběrným
místem v k.ú. Čížkov u Blovic“
12. Dodatek ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor prodejny potravin v Železném
Újezdu, které jsou v majetku obce Čížkov mezi obcí Čížkov a Thi Nhan Hoang, schválené na
VZ obce Čížkov 2.10.2020 v Čížkově. Dále Obec pronajímá místnost na přespávání v 1.patře
budovy čp 71, nájemné činí 1000,-/měsíc, splatné 15.tého v měsíci, první splátka za měsíc
leden 2021.
C: Neschvaluje:
Prodej části pozemku p.č. 1203/23 v k.ú. Železný Újezd Luďku a Aleně Gösselovým, Fantova
1753, 155 00, Praha 5.
C: Bere na vědomí:
Rozpočtová opatření
D: Ukládá:
Starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze
Usnesení bylo schválené všemi přítomnými zastupiteli.

Zapsala 4.12.2020 Mgr. P. Kovaříková
Zápis ověřili: Ing. Batovec L., Sládek D.

