Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov konaného
dne 12.3 2021 v Čížkově – č. 18
přítomní členové zastupitelstva: M. Heřman, Ing. L. Jára, MgA. D. Skala (přítomen od bodu
4), M. Třeštík, Ing. Z. Tomášek, D. Sládek, Ing. L. Batovec, M. Černý
omluveni: J. Skřivánek, Bc. V. Karas, Mgr. P. Kovaříková, MgA. D. Skala (nepřítomen do
bodu 4)
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. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Zpráva starosty
5. Prodej části pozemku p.č. 350/6 v k.ú. Chynín
6. Prodej části pozemku p.č. 589/26 v k.ú. Zahrádka u Čížkova
7. Prodej části pozemku p.č. 1342/3 v k.ú. Přešín
8. Směna pozemků. p.č. 1156/1 za p. p.č. 634/2 v k.ú. Čečovice
9. Schválení žádostí o rozšíření plynovodu v Přešíně
10. Žádost o pronájem pohostinství v Železném Újezdu
11. Žádost o poskytnutí dotace – psí útulek Borovno
12. Žádost o schválení mot. akce – Podbrdská rallye legend
13. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu
14. Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti s PK (Plzeňský kraj)
15. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti s PK
16. Schválení žádostí o příspěvek na provoz prodejen v Čížkově, Čečovicích a Žel. Újezdu
17. Schválení podání žádosti v rámci dot. programu PK Zachování prodejen v plzeňském kraji
v r. 2021
18. Schválení podání žádosti v rámci dot. programu PK na akci Oprava obecního úřadu
v Čížkově
19. Schválení podání žádosti v rámci dot. programu PK na akci Kaplička Čečovice
20. Schválení Smlouvy o dílo – zpracování Změny č.1 územního plánu Čížkov
21. Schválení Dohody o příspěvku na pořízení Změny č.1 územního plánu Čížkov
22. Schválení Komise za životní prostředí
23. Zpráva o inventarizaci obce za r. 2020
24. Rozpočtová opatření
25. Diskuze
26. Závěr
Starosta obce podal návrh na změnu programu, a to doplnění o body
– Dohodu s Obcí Vrčeň o vytvoření společného školského obvodu
- schválení Příkazní smlouvy s ing. Jiřím Sukupem, týkající se technicko-provozní činnosti při
provozování vodovodů a kanalizací v obcích Čížkov,

Vzhledem k situaci ohledně nemoci Covid – 19 starosta navrhl, aby program zasedání
zahrnoval jen důležité body. Návrh zní vynechat body
- kontrola usnesení z minulého zasedání
- a zpráva starosty
- dále je stažena samotnými pořadateli žádost o konání motoristické akce – Podbrdská rallye
legend.
Upravený program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Zapisovatelem zasedání byl jmenován p. M. Černý
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
Návrhová komise: M. Černý, M. Třeštík, L. Batovec
Schváleno – 7 PRO
Ověřovatelé zápisu: Z. Tomášek, M. Heřman
Schváleno – 7 PRO
3. Žádost p. J. Salzmanna, Chynín, o odkup části obecního pozemku p.č. 350/6 v k.ú.
Chynín o výměře cca 20m2
Schváleno – 7 PRO
4. Žádost J. a P. Kovandových, Plzeň, o odkup části obecního pozemku p.č. 589/26
odděleného na základě GP č. 135 – 8/2021 v k.ú Zahrádka
- žádost se pro odkládá
5. Žádost p. ing. K. Hlůžkové, Blovice o odkup části obecního pozemku p.č. 1342/3 v k.ú.
Přešín o výměře cca 45 m2
Schváleno – 8 PRO
6. Schválení směny pozemků p.č. 1156/1 o výměře 2498 m2 ve vlastnictví p. Slavomíra
Fialy, Přeštice, za p. p.č. 634/2 o výměře 2021 m2 ve vlastnictví obce Čížkov, vše v k.ú.
Čečovice, obec Čížkov.
Schváleno – 8 PRO
7. Žádost Jiřího Potřeby, Blovice (p.p.č. 1262/3), Šlejsky Miroslava, Nezvěstice (p.p.č. 1248)
a Drahomíry Kubíčkové, Starý Plzenec (p.p.č. 1248) o rozšíření obecního plynovodu
v Přešíně a možnost si tak dále zhotovit plynové přípojky na uvedených pozemcích
Schváleno – 8 PRO
8. Žádost o poskytnutí dotace ve výši 5000,- Kč společnosti Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61
Spálené Poříčí za účelem financování provozu psího útulku v Borovně.

Schváleno – 8 PRO
9. Žádost p. P. Joudy, Rokycany o připojení k obecnímu vodovodu nemovitost č.e. 31
v chatové oblasti Dožín.
Schváleno – 8 PRO
10. Žádost p. E. Benešové Spálené Pořičí, o pronájem pohostinství v Železném Újezdu.
Schváleno – 8 PRO
11. Žádost o poskytnutí účelové dotace ve výši 36 685 Kč na zajištění dopravní obslužnosti
mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64
Čížkov u Blovic na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků služby
v přepravě cestujících.
Schváleno – 8 PRO
12. Smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši 36 685 Kč na zajištění dopravní
obslužnosti mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a obcí Čížkov, Čížkov 28,
335 64 Čížkov u Blovic na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků
služby v přepravě cestujících.
Schváleno – 8 PRO
13. Žádosti o příspěvek na provoz prodejen v Čížkově, Čečovicích – žádost p. V.
Blovského, Dožice, o poskytnutí dotace ve výši 62 000 Kč z rozpočtu obce Čížkov na
zajištění prodejen potravin v prodejně č.p. 80 v Čížkově a č.p. 3 v Čečovicích a žádost Thi
Nhan Hoang, Vestec, o poskytnutí ve výši 31 000 Kč z rozpočtu obce Čížkov na zajištění
prodeje potravin v prodejně v Železném Újezdu č.p. 71.
Schváleno – 8 PRO
14. Podání žádosti v rámci dotačního programu Plzeňského kraje - „Zachování prodejen
v západočeském kraji v r. 2021“
Schváleno – 8 PRO
15. Podání žádosti v rámci dotačního programu „Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje“ na akci Oprava obecního úřadu v Čížkově
Schváleno – 8 PRO
16. Podání žádosti v rámci dotačního programu Plzeňského kraje – „Č. 2 Záchrana a
obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2021“ na akci
Kaplička Čečovice.
Schváleno – 8 PRO

17. Schválení Smlouvy o dílo na zpracování Změny č.1 Územního plánu Čížkov mezi obcí
Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic a ing., aut. Arch. Pavlem Valtrem – UrbioProjekt
Plzeň, Masarykova 29, 312 00 Plzeň za cenu 50 000 Kč.
Schváleno – 8 PRO
18. Schválení Dohody o příspěvku na pořízení Změny č.1 Územního plánu Čížkov mezi
Obcí Čížkov, Čížkov 28, 33564 a Ing. Radovanem Sochorem, Železný Újezd
Schváleno – 8 PRO
19. Schválení Komise pro životní prostředí jako poradního orgánu pro zastupitelstvo obce
Čížkov v záležitostech životního prostředí, péče o krajinu a přírodu, územního plánu,
stavebních záměrů a pozemkových úprav. S členstvím a práci v komisi předběžně souhlasí:
Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Martina Kostečková, RNDR. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.,
Štěpánka Volná, Ing. Arch. Michal Schwarz.
Schváleno – 8 PRO
20. Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola Vrčeň, okr. Plzeň – jih, příspěvková organizace.
Schváleno – 8 PRO
21. Schválení Příkazní smlouvy mezi obcí Čížkov, Čížkov 28, IČ 0256536 a ing. Jiřím
Sukupem, Kyšice č.e. 47, 330 01 Kyšice, IČ 01256106. Předmětem smlouvy je závazek řídit
provozně-technickou činnost při provozování vodovodů a kanalizací v obcích obce
Čížkov, tj. provádění agendy dle zákona o vodách č.254/2001 Sb. a zákona č.274/2001 Sb. a
vyhlášky 428/2001 Sb. za cenu 8 000 Kč/měsíc
Schváleno – 8 PRO
22. Zpráva o inventarizaci obce za r. 2020
- bere na vědomí
23. Rozpočtová opatření
- bere na vědomí
24. Diskuze
- proběhla k bodu č. 4, kde bylo poukázáno na netransparentnost a nehospodárnost při prodeji
obecních pozemků

25. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
A: Volí – členy návrhové komise: M. Třeštík, Ing. L. Batovec, M. Černý
- ověřovatelé zápisu: Ing. Z. Tomášek, M. Heřman
B: Schvaluje:
1. Prodej části pozemku (cca 20 m2) p.č. 350/6 v k.ú. Chynín, ve vlastnictví obce Čížkov,
Čížkov 28, 335 64, IČO 00256536 p. Janu Salzmannovi, Chynín 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. Prodej části pozemku (cca 45 m2) p.č. 1342/3 v k.ú. Přešín, ve vlastnictví obce Čížkov,
Čížkov 28, 335 64, IČO 00256536 p. Kamile Hlůžkové, Blovice, za cenu 40 Kč/m2. Při
zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za geometrický plán, kupní smlouvu a vklad
do KN jdou za žadateli.
3. Směnu pozemků p.č. 1156/1 ve vlastnictví p. Slavomíra Fialy, Přeštice za p. p.č. 634/2 ve
vlastnictví obce Čížkov, vše v k.ú. Čečovice, obec Čížkov. Na pozemku p. Fialy je
vybudován nový zdroj vody pro obec Čečovice a takto se toto vodohospodářské dílo bude
nacházet na pozemku obce. Náklady na kupní smlouvu a vklad do KN jdou za obcí Čížkov.
4. Žádost Jiřího Potřeby, Blovice (p.p.č. 1262/3), Miroslava Šlejsky, (p.p.č. 1248) a
Drahomíry Kubíčkové (p.p.č. 1248) o rozšíření obecního plynovodu v Přešíně a možnost si
tak dále zhotovit plynové přípojky na uvedených pozemcích. S žadateli bude sepsána dohoda
o příspěvku obci, příspěvek každého z žadatelů o rozšíření činí 6 000 Kč. Zhotovení těchto
přípojek jde nákladově za žadateli. Náklady na projekt, stavební řízení a terénní práce na
hlavním řadu jdou nákladově za obcí Čížkov.
5. Žádost o poskytnutí dotace společnosti Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, IČO
22878068 za účelem financování provozu psího útulku v Borovně ve výši 5 000 Kč. Žadatel
předloží následně využití prostředků formou vyúčtování finanční dotace.
6. Žádost Petra Joudy o připojení k obecnímu vodovodu nemovitost č.e. 31 v chatové oblasti
Dožín. Připojení provede odborná firma, termín zahájení prací oznámí žadatel na obecním
úřadě a p. Honsovi, správci vodovodu v Železném Újezdu. Obec dodá uzávěr přípojky,
vodoměr u uzávěry před a za vodoměr a bude sepsána smlouva o dodávce vody. Zemní práce
od přípojky od hlavního řadu, šachtice k uložení vodoměru jdou nákladově za žadatelem.
7. Žádost o pronájem pohostinství v Železném Újezdu Elišce Benešové, Spálené Poříčí, od
15. 3. 2021 za cenu 1 000 Kč/měsíc. Nájemné počínaje dnem 1. 4. 2021 je splatné do 15 dne
předmětného měsíce. Dále je možnost využívat místnost na přespávání v 1. patře budovy č.p.
71. Tato místnost není určena pro trvalý pobyt. Obec si vymiňuje možnost kontroly
v místnostech uvedených v nájemní smlouvě za účelem zjištění stavu využívání zařízení obce.
8. Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti mezi Plzeňským
krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic na

úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků služby v přepravě cestujících
ve výši 36 685 Kč.
9. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti mezi Plzeňským
krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic na
úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků služby v přepravě cestujících
ve výši 36 685 Kč.
10. Žádost Václava Blovského, Dožice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čížkov na
zajištění prodejen potravin v prodejně č.p. 80 v Čížkově a č.p. 3 v Čečovicích ve výši 62 000
Kč a žádost Thi Nhan Hoang, Vestec, o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čížkov na zajištění
prodeje potravin v prodejně v Železném Újezdu č.p. 71 ve výši 31 000 Kč.
11. Podání žádosti v rámci dotačního programu Plzeňského kraje - „Zachování prodejen
v západočeském kraji v r. 2021“
12. Podání žádosti v rámci dotačního programu „Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje“ na akci Oprava obecního úřadu v Čížkově
13. Podání žádosti v rámci dotačního programu Plzeňského kraje – „Č. 2 Záchrana a obnova
staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2021“ na akci Kaplička Čečovice.
14. Smlouvu o dílo na zpracování Změny č.1 Územního plánu Čížkov mezi obcí Čížkov,
Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic a ing., aut. Arch. Pavlem Valtrem – Urbio Projekt Plzeň,
Masarykova 29, 312 00 Plzeň za cenu 50 000 Kč.
15. Dohodu o příspěvku na pořízení Změny č.1 Územního plánu Čížkov mezi obcí Čížkov,
Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic a ing. Radovanem Sochorem, Železný Újezd za cenu
50 000 Kč.
16. Komisi za životní prostředí jako poradního orgánu pro zastupitelstvo obce Čížkov
17. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola Vrčeň, okr. Plzeň – jih, příspěvková organizace, Vrčeň 43, 335 41
Vrčeň, IČ 75005000
18. Příkazní smlouvu mezi obcí Čížkov, Čížkov 28, IČ 0256536 a ing. Jiřím Sukupem,
Kyšice č.e. 47, 330 01 Kyšice, IČ 01256106. Předmětem smlouvy je závazek řídit provozně –
technickou činnost při provozování vodovodů a kanalizací v obcích obce Čížkov, tj.
provádění agendy dle zákona o vodách č.254/2001 Sb. a zákona č.274/2001 Sb. a vyhlášky
428/2001 Sb. za cenu 8 000 Kč/měsíc
C: Bere na vědomí:
Rozpočtová opatření
Zprávu o inventarizaci obce za r. 2020

D: Ukládá:
Řešit dále prodej části pozemku p.č. 589/26 odděleného na základě GP č. 135 – 8/2021 v k.ú
Zahrádka u Čížkova, ve vlastnictví obce Čížkov, Čížkov 28, 335 64, IČO 00256536 s žadateli
Petrem a Janou Kovandovými, Plzeň, a dále řešit tuto lokalitu komplexně a ekonomicky
vzhledem k uvažované výstavbě rodinných domů.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Zapsal 12. 3. 2021 M. Černý
Zápis ověřili: Ing. Z. Tomášek, M. Heřman

