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1. Zahájení. 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
3. Kontrola unesení z minulého zasedání. 
4. Zpráva starosty. 
5. Záměr obce o odkoupení pozemku v k.ú. Přešín 
6. Kupní smlouva s ÚZSVM na pozemky v Přešíně. 
7. Žádost o povolení sportovní akce V. Podbrdská rallye Legend 2016 
8. Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti. 
9. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti. 
10. Žádost o příspěvek pro víceúčelové zařízení Borovno- útulek pro zvířata. 
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro víceúčelové zařízení Borovno 
12. Diskuse 
13. Usnesení 
14. Závěr. 

 
Doplnění programu 
+ Vyjádření zastupitelstva obce Čížkov k Projektu Pošta Partner 
+ Žádost o dotaci z PK na opravu budovy občanské vybavenosti v Přešíně 



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 

Zastupitelstvo obce schvaluje 
 
1. Schodkový rozpočet obce Čížkov na rok 2016. 
2. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 
    s omezujícími podmínkami na pozemky : st.p. 112/1 
    a pozemkovou parcelu 1190/32 v k.ú. Čečovice od České republiky. 
3. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem: 
    pozemková parcela č. 1176/7 v kú  Čížkov u Blovic od České republiky. 
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 O místním poplatku za provoz systému 
    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů. 
5. Prodej pozemkové parcely, p.č. 68/1 o výměře 879 m2 v k.ú. Zahrádka u  Čížkova 
6. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou Amper Market a.s. 
7. Odměny stanovené členům zastupitelstva obce Čížkov počínaje 1.1. 2016   
 
Neschvaluje: 
1. Prodej pozemkové parcely, p.č. 68/2 o výměře 922 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova, 
       obec Čížkov, pro pana Ing. Josefa Červeného 
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04. Zpráva starosty 
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1) Rekapitulace vodovodů za rok 2015 



04. Zpráva starosty 
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 2) Český radiotelekomunikační úřad provedl měření signálu telefonních 
operátorů v Chyníně. Na 6-ti místech měřil signál O2, Vodafonu a T-mobilu. 
Hodnoty byly v normě, ale ve volném prostoru. Pro informace o možné vylepšení 
se máme obrátit  na jednotlivé operátory. V měření vyšel nejlépe O2 , 
pak Vodafon a T-mobile. 
  
3) ČEZ Distribuce oznámil záměr provést rekonstrukci NN v obci Čečovice. 
Při úspěšném projednání záměru by realizace nastala v r. 2018. Předpoklad je 
větší část vedení uložit v kabelech do země. 
  
4) Obec zadala zpracování štítků energetické náročnosti pro budovy, které jsou 
alespoň částečně pronajaty. Jedná se o osm objektů, cena jednoho štítku se 
pohybuje od 5800 Kč do 6300 Kč bez DPH. Tuto záležitost ukládá zákon č.406/2000 Sb. 
o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2016. 



04. Zpráva starosty 
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5) Stavební práce: 
 
A) Rekonstrukce stavby občanské vybavenosti v Přešíně pokračuje se zpožděním. 
Se stavebníkem je jednáno o prioritním záměru dokončit tuto stavbu. 
Zažádali jsme o dotaci z PK. 
 
B) Rekonstrukce horních místností v budově staré školy v Žel.Újezdu také pokračuje. 
Je hotová elektroinstalace a sádrokartonové snížení stropů. Ukončit akci chceme 
nejdéle do konce dubna 2016, abychom mohli jednat  pronájmu prodejny v přízemí 
této stavby. 
 
C) Připravuje s připojení nového vrtu v Žel.Újezdu k přiváděcímu řadu. 
Stavební povolení je vydané, stavbu provede po nabídkovém řízení pan Václav Helma 
s rozpočtem 280000,-Kč. 



04. Zpráva starosty 
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5) Stavební práce: 
 
D) Příští týden firma Šreast sro započne opravu lesní cesty v Měrčíně, kde je zadána 
i dodělávka trojúhelníku s lípou po rekonstrukci místních komunikací (firma V.Helma). 
 
E) Byla provedena oprava střechy na skladu v Liškově 131396,-Kč a na budově bývalé váhy 
v areálu bývalého ZD v Čížkově za 113475 ,- Kč 
 
F) V tomto areálu se dnes uskutečnilo jednání s architektem panem Ing. Sládkem z Blovic, 
který zpracuje studii se záměrem na rekonstrukci bývalých kanceláří na maloplošné byty, 
rekonstrukci váhy na nouzové bydlení, rekonstrukci skladů a bývalé stáje ve které by byla 
dílna a např. garáž pro traktor. Stará budova je vyklizena, byly opraveny díry do 
eternitové střechy a o jejím dalším účelu bude rozhodnuto později podle vývoje 
situace v tomto areálu. 



04. Zpráva starosty 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov  
4.3.2016 Zahrádka  

5) Stavební práce: 
 
G) V záměru letošních prací je i oprava místní komunikace v Čečovicích ke „Krajinkům“, 
kde se udělá odvodňovací příkop , vyrovná se povrh a provede se asfaltový koberec 
až k cestě  k Zahrádce. Dále se zde uvažuje další odvodňovací strouha při cestě 
k vodojemu pro odvedení vody a zamezení přejezdů na pole mimo můstek. 
 
H) V Liškově se zamýšlí úprava obecního pozemku v horní části obce . Je třeba podchytit 
povrchovou vodu a asi i pramen. Svést obojí do kanalizace a je plánovaná úprava 
povrchu asfaltovým kobercem. V dolní části obce směrem od Krýdů k potoku máme 
záměr položit kanalizační roury se svodem do potoka. Nejdéle počátkem dubna se 
konečně začne s opravou mostu a mostku na Bílém potoku.  
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5) Stavební práce: 
 
I) Na práce, spojené s pokládkou koberce je třeba se připravit komplexně, 
tedy udělat je v různých částech obce v době kdy zde bude technika. V úvahu 
připadá i část komunikace v Čížkově od hájovny ke hřišti, kde jsou vyčištěné 
a opravené strouhy a přes cestu jsou udělány z betonových sloupů svodidla vody. 
Tato cesta je ve sklonitém terénu a klasická úprava drťováním  nemá dlouhého 
trvání kvůli vodě. 
  
J) Obec jednala s projektantkou paní Kubičkovou, která zpracuje návrhy na projekty 
a projekty na úpravy místních komunikací (návsí) ve všech částech obce. Cílem je 
mít projekty pro případné dotační tituly na rekonstrukci místních komunikací. 
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5) Stavební práce: 
 
K) V Chyníně počítáme s rekonstrukcí starého vodovodního řadu, 
který pochází z počátku šedesátých let jako součást vodovodu do bývalých kasáren. 
Je to staré litinové potrubí se kterým je problém při kolísání tlaku vody s uvolňování 
nečistot v potrubí. Záměrem je i legalizace části vodovodního řadu v Žel. Újezdu 
a protažení na hranice katastru. Zde bude třeba projekt a stavební povolení. 
Záměr je tuto akci realizovat s dotací. 
  
L) Zamýšlená oprava či rekonstrukce lesní cesty v Čížkově se zatím konat nebude. 
Proběhne však zaměření té části cesty, která není uvedena v katastrální mapě, 
jednání o převodu části cesty od vojenských lesů a statků a následně žádost 
o dotaci na tuto akci. 
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5) Stavební práce: 
 
M) Probíhá stáje příprava projektu na odstranění budov v bývalých kasárnách v Chyníně. 
Hrozí zde nebezpečí, že budou odstraněny i zpevněné plochy nebo že by tyto zpevněné 
plochy musela obec od ČR odkoupit. Ale jednání stále probíhají a snad budou úspěšná 
  
N) Připravujeme se na jednání s Ing. Leškou o zpracování studie na odkanalizování 
celého území obce Čížkov a eventuální napojení dalších částí obce na vodovod. 
V souvislosti s tím, proběhne teď v březnu písemná anketa s občany obce Čížkov, 
kde budou kromě jiné i otázky záměr připojení obecního vodovodu, odkanalizování 
a i např. na účast občanů na spolufinancování těchto akcí. Zastupitelé byli osloveni, 
aby do ankety dodali konkrétní otázky ze „svých“ katastrálních území. Největší prostor 
bude dán občanům v možnosti napsat do ankety jejich požadavky i z jiných oblastí 



04. Zpráva starosty 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov  
4.3.2016 Zahrádka  

5) Stavební práce: 
 
O) Oznamuji též jednorázovou změnu data svozu komunálních odpadů v Liškově. 
Z technických důvodů bude svoz komunálních odpadů v Liškově ve středu 9.března 2016. 
Další svozy pak budou opět ve čtvrtečních termínech. 
  
P) Upozorňujeme občany na stále narůstající počet stížností na volné pobíhání psů. 
Tyto případy budou při zdokumentování řešeny na přestupkové komisy při 
MěÚ Nepomuk nebo odchytem odchytovou službou a předáním do útulků, 
odkud je majitelé získají zpět jen po úhradě všech příslušných poplatků. 



05. Záměr obce o odkoupení 

          pozemku v k.ú. Přešín 
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05. Záměr obce o odkoupení 
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06. Kupní smlouva s ÚZSVM na pozemky v Přešíně. 
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07. Žádost o povolení sportovní akce 

            V. Podbrdská rallye Legend 2016 dne 21.5.2016 
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07. Žádost o povolení sportovní akce 

            V. Podbrdská rallye Legend 2016 dne 21.5.2016 
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08. Žádost o poskytnutí účelové dotace 

            na zajištění dopravní obslužnosti. 
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09. Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

            na zajištění dopravní obslužnosti. 
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10. Žádost o příspěvek pro víceúčelové zařízení 

            Borovno- útulek pro zvířata. 
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11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

                  pro víceúčelové zařízení Borovno 
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12. Vyjádření zastupitelstva obce Čížkov 

            k Projektu Pošta Partner 
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13. Žádost o dotaci z PK na opravu budovy 

           občanské vybavenosti v Přešíně 
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14. Diskuse  
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Děkujeme za pozornost 
 


