Zápis ze 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice dne 2. 11. 2020
Přítomni: Mgr. Arnošt Waschta, Mgr. Andrea Skružná, Ing. Pavel Daňhelka, Milan Svojše, Jaroslav Jelínek, Jindřich
Sviták, Luboš Trestr, Stanislav Suchý, Mgr. Bc. Martina Týlová, Petra Skružná, Jan Novotný, Bc. Tereza Malířová,
Luboš Oszvald
Omluveni: Jiří Poklop, Ing. Lucie Koťová
ZAČÁTEK JEDNÁNÍ: 18:01
A)
Schválení pořízení zvukového záznamu
Starosta přivítal přítomné a uvedl, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno a je usnášeníschopné. Požádal o
schválení pořízení zvukového záznamu pro účely pořízení zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení zvukového záznamu z jednání 4. mimořádného zasedání zastupitelstva za účelem pořízení
zápisu. Po vytvoření zápisu a jeho podepsání ověřovateli zápisu bude záznam zničen a nebude nadále uchováván.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
B)
Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhu plénum, to nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p. Jelínka, p. Novotného a p. Suchého.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení Jaroslav Jelínek,
Jan Novotný a Stanislav Suchý.
Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 3
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
C)
Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Starosta vyzval k návrhu plénum, to nenavrhlo nikoho, proto navrhl p. Svojšeho a p. Oszvalda.
Návrh usnesení:
ZO volí ověřovateli zápisu 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice pana Milana Svojšeho a pana
Luboše Oszvalda a určuje zapisovatelem paní Vladimíru Svojšovou.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 2
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
D)
Schválení programu
Starosta se zeptal, zda má někdo návrh na doplnění programu.
Místostarostka navrhla doplnit o bod č. 8 Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
rekonstrukci mateřské školy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice doplněný o bod č. 8
Schválení podání žádosti o dotaci MMR na rekonstrukci mateřské školky, bod č. 9 bude Různé a diskuze.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
1.
Schválení prodeje pozemků v lokalitě Z5a
Místostarostka uvedla, že záměr prodeje pozemků byl vyvěšen 25. 9. 2020 a zájemci se mohli přihlásit do 19. 10.
2020. Následně byly přihlášené žádosti obodovány dle schválené metodiky. Pořadí zájemců bylo předloženo
zastupitelům a bylo ještě upraveno, protože došly žádosti o doplnění manžela nebo druha do kupní smlouvy.
Místostarostka uvedla, že je 29 náhradníků a 4 zájemci svou žádost odřekli.
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Přihlásila se pí. Zieglerová a uvedla, že jejímu synovi nepřišlo oznámení. Místostarostka uvedla, že oznámení o
vyvěšení byla ze strany obce dobrovolná záležitost a pamatuje si, že jemu dopis odesílala. Nicméně problém
nenastal, protože syn už o parcelu zájem nemá.
Na výzvu starosty místostarostka přečetla seznam žadatelů, kterým byla přidělena parcela.
Nikdo neměl žádné dotazy, ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemků v lokalitě Z5a dle předloženého seznamu (viz. příloha č. 2 zápisu).
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: místostarostka, starosta
2.
Schválení Rozpočtových opatření č. 4/2020
Žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočtová opatření č. 4/2020 bez výhrad.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jana Svitáková
3.
Projednání navýšení příspěvku pro děti do 5 let
Starosta informoval, že úprava směrnice seniorům, nově narozeným dětem a dětem do 5 let věku vychází ze
zavedení školkovného, kdy místním dětem bude toto kompenzováno prodloužením vyplácení příspěvku do 5 let
věku dítěte. Jedná se o jedinou úpravu směrnice. Rozhodující je datum 31. 8., protože děti, kterým k tomuto datu je
5 let mají povinnou docházku a neplatí školkovné. Zároveň jsou zde přechodná ustanovení pro tento rok na nově
narozených dětí.
Bc. Malířová měla dotaz na zpětnou vazbu na zavedení školkovného.
Starosta uvedl, že reakce zatím nebyla žádná, protože příspěvek byl nastaven v nižší částce oproti okolním školkám.
Žádné další dotazy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změny ve Směrnici pro vyplácení příspěvkům seniorům, nově narozeným dětem a zákonným zástupcům
dětí do 5 let věku.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Sandra Formánková
Termín: 15. 11. 2020
4.
Schválení nákupu osobního automobilu
Starosta uvedl, že současné auto se kupovalo zhruba před 12 lety a je již ve špatném technickém stavu. Peníze se dají
přesunout v rámci rozpočtu z nevyčerpaných paragrafů.
Starosta uvedl, že byla provedena poptávka a v radě obce se vybere nejvýhodnější.
Bc. Malířová měla dotaz na předpokládaný počet týdně najetých kilometrů.
Starosta uvedl, že auto je využíváno místostarostkou nebo zaměstnanci obce, a to při různých objížďkách, např.
nákupu na pouť atd. Nelze přesně říci, kolik km týdně auta najede, protože se to může různit dle potřeby.
Místostarostka uvedla, že obec má opatrovance v Křešicích, na Skalici, v Duchcově, ve Vejprtech, v Beřkovicích,
v Litoměřicích, Třebenicích, v Lovosicích a v současné době je objíždí svým soukromým autem, protože tímto autem
se dálka jet nedá. Auto nemá klimatizaci, nyní už ani nejdou stáhnout okýnka, respektive stáhnou jdou, ale pak už
nejdou zavřít.
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P. Sviták uvedl, že by bylo dobré zmínit, že obec z opatrovanců má nějaké peníze. Místostarostka doplnila, že obec
dostává 29 tis. Kč na jednoho opatrovance ročně a má jich v současné době 18. Na to p. Sviták uvedl, že jen tyto
peníze za jeden rok pokryjí cenu auta.
Bc. Malířová uvedla, že děkuje za informace. Chtěla vědět, proč se auto kupuje a jak bude využíváno, kdyby se jí
někdo ptal.
P. Oszvald se zeptal, o jakém autě se uvažuje a jaká je cenová relace.
Místostarostka uvedla, že se uvažuje o Škodě Fabii Combi.
P. Oszvald se zeptal, proč se neuvažuje o Octavii. Místostarostka uvedla, že ta je zbytečná.
P. Sviták uvedl, že se uvažovalo o částce do 450.000 Kč, a v krátkosti podal informace k požadovaným technickým
parametrům. Uvedl také, že by rád, aby v autě byla přepážka kvůli bezpečnosti paní místostarostky, která zde bude
vozit opatrovance. Ta na to reagovala, že to není třeba, protože nevozí nikoho s poruchou chování.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup osobního automobilu Škoda za cenu do 450.000 Kč.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: rada obce
5.
Schválení víceprací na akci „Revitalizace hřbitova“
Starosta předal slovo Ing. Novotnému. Ten vysvětlil, že část víceprací vzešla jako požadavek RO na vyhotovení zdi
namísto ztraceného bednění ze štípaných tvarovek. S tím souvisí změna již provedených prací na výztuži hřbitovní
zdi, kterou je třeba provést z důvodu jiného rozměru tvarovek oproti ztracenému bednění. Bude tedy třeba některé
železné pruty odřezat a navrtat je na jiné místo. Ing. Novotný dále uvedl, že část vytěžené zeminy byla namísto
odvezení na skládku uložena u prasečáku a deponována pro další použití buď obcí nebo občany na různé zásypy,
především pak na zásyp po zbourání prasečáku. Poslední částí víceprací pak byly bourací práce u části opravené
železobetonové zdi.
P. Oszvald se zeptal, proč došlo ke změně na štípané tvarovky z původního ztraceného bednění.
Ing. Novotný uvedl, že požadavek vzešel z RO.
P. Oszvald se zeptal, proč k tomu rozhodnutí došlo až po schváleném projektu.
Starosta vysvětlil, že RO k tomu rozhodnutí došla až později s ohledem na to, že zeď se dělá na dobu minimálně 30
let a štípané tvarovky vypadají esteticky lépe a hřbitov je určitou vizitkou obce.
P. OSzvald uvedl, že mu toto vysvětlení stačí, ale neztotožňuje se s tím.
Bc. Malířová se zeptala na celkovou výši víceprací, zda se jedná o částku cca. 700 tis. Kč.
Starosta odpověděl, že se jedná celkově o částku ve výši 715.227,91 Kč.
Bc. Malířová se ještě zeptala, jaká je v současné době cena realizace. Ing. Svitáková odpověděla, že nerozpočtováno
bylo 8 mil. Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vícepráce na akci „Revitalizace hřbitova“ v celkové výši 715.227,91 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro 11, Proti 1, Zdrželi se 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jiří Novotný
Termín: 2. 12. 2020
6.
Schválení víceprací na akci „Oprava komunikací v ul. U Parku a odbočka ul. Jiráskova“
Ing. Novotný uvedl, že vícepráce jsou již provedené, převzaté a jsou dle skutečnosti.
Na žádost starosty Ing. Novotný uvedl, že se jedná o doplnění asfaltového povrchu při výjezdu z ulice U Parku, dále
zde byly provedeny navíc 2 vjezdy, které sice byly v projektu, ale nebyla zde zpevněná plocha, U odbočky z Jiráskovy
ulice se jednalo o úpravu kanalizační šachty, vložení ekodrenů pro odvod dešťových vod, dále byla doplněna úprava
podél jednoho domu. Ing. Novotný uvedl, že v rámci asfaltování byla zpevněna plocha před hasičárnou pro výjezd
hasičů.
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Ing. Novotný závěrem uvedl, že v ul. U Parku byl zjištěn únik vody, který byl řešen v koordinaci se SČVaKem a v obou
ulicích byla provedena kamerová zkouška kanalizace, aby se zabránilo případnému budoucímu řezání silnice kvůli
havárii.
P. Oszvald uvedl, že se mu nelíbí, že obě akce končí vícepracemi. V budoucnu by se mělo lépe udělat výběrové řízení.
Místostarostka uvedla, že v tomto případě vznikl problém na straně obce, protože projekt se schvaloval v době, kdy
ještě nebyl stavební technik a kontrolovala ho ona se stavební komisí. Bohužel došlo k tomu, že namísto dvou
zpevněných ploch zde projektant udělal travnaté plochy a všimli si toho, až při realizaci. Rada obce pak schválila, aby
lidem byla u vjezdu udělána zpevněná plocha, i když se jednalo o druhý vjezd, ale původně zpevněný byl.
P. Suchý za stavební komisi uvedl, že co se týče vjezdů v ul. U Parku, tak se jedná o druhé vjezdy, hlavní vjezd mají
z ul. Růžová, a projektant nemohl tušit, že je lidé používají. Na jejich žádost RO souhlasila s dobudováním i těchto
vjezdů.
Přihlásila se pí. Zieglerová a uvedla, že její dcera se zříká přidělené parcely, protože se jedná o parcelu nejblíže silnici
a je zde veliký hluk.
Místostarostka uvedla, že dcera je dospělá a svéprávná, musí tedy jednat sama za sebe a pozemku se zříct písemně.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vícepráce na akci „Oprava komunikací v ul. U Parku a odbočka ul. Jiráskova“ v celkové výši 101.290,11
Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro 12, Proti 1, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jiří Novotný
Termín: 2. 12. 2020
7.
Schválení uzavření kupních smluv na pozemky v lokalitě Pod Litomem
Nikdo neměl žádné dotazy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření kupních smluv na pozemky v lokalitě Pod Litomem (plocha Z24, P5) dle geometrického plánu č.
743-0504/2020 s paní Miroslavou Petrákovou, Na rybníčku 180, 411 12 Čížkovice a paní Miloslavou Mošovou,
Benešova 242, 411 12 Čížkovice.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jiří Novotný, starosta
Termín: 2. 12. 2020
8.
Schválení podání žádosti o dotaci MMR na rekonstrukci mateřské školky
Místostarostka uvedla, že předpokládaný rozpočet na rekonstrukci MŠ je 3,8 mil Kč a obec může požádat o dotaci do
výše až 80% uznatelných nákladů.
Starosta uvedl, že s rekonstrukcí budovy MŠ se počítalo, ale kvůli všem opatřením se vše protáhlo.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti v rámci výzvy z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
DT117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: místostarostka
9.
Různé a diskuze
P. Novotný měl dotaz k distanční výuce na základní škole, na kterou se ho ptalo několik rodičů, zda bude fungovat
výuka přes Teams atd.
Starosta vysvětlil, že Teams se v současné době spouští, na čemž škola spolupracuje s p. Oszvaldem, který zajišťuje
technickou stránku.
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Pí. Skružná měla dotaz, zda se plánuje úprava komunikace od hřiště na sídliště, kde je v současné době bláto.
Místostarostka uvedla, že v současném rozpočtu to není. Uvedla, že zde je problém s pozemky, nechává se zpracovat
geometrický plán.
Místostarostka spolu se starostou uvedli, že se sem zatím může navést recyklát.
Pí. Skružná se dále zeptala, zda stavebník nového domu musí v současné době uvést komunikaci do původního stavu,
když se bude v budoucnu dělat nový potah. Místostarostka se starostou uvedli, že to v současné době není nutné,
stačí zde vydláždění, které tu je.
Bc. Malířová měla návrh, aby k plánovanému multifunkčnímu hřišti vznikl nějaký průvodní dokument, proč se
buduje, co zde bude, jak bude fungovat atd., aby si ho mohl přečíst každý, kdo se o věc zajímá.
Následovala krátká diskuze mezi Bc. Malířovou, starostou a místostarostkou, kdy bylo Bc. Malířové vysvětleno, že na
minulém ZO bylo schváleno rozdělení projektu na 2 etapy a nyní se čeká na vyjádření projektanta, takže dokument
zatím vzniknout nemohl. Místostarostka zároveň uvedla, že na obecním úřadě je již půl roku o 2 pracovníky méně,
takže nezbýval čas na vytvoření podobného dokumentu.
P. Svojše uvedl, že Čížkovické noviny se tento rok velice zlepšily a občané jsou v nich dostatečně informováni o dění
v obci.
Konec jednání: 19:37

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2020
Zapisovatel:

……………………………….

Ověřovatelé:

……………………………….

dne

……………………………….

dne

……………………………….

dne

Starosta:
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