Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice dne 7. 4. 2021
Přítomni: Mgr. Arnošt Waschta, Mgr. Andrea Skružná, Jaroslav Jelínek, Stanislav Suchý, Milan Svojše, Luboš Trestr,
Ing. Pavel Daňhelka, Ing. Lucie Koťová, Jiří Poklop, Mgr. Bc. Martina Týlová, Jan Novotný, Luboš Oszvald, Bc. Tereza
Malířová (PŘÍCHOD 18:51)
Omluveni: Petra Skružná, Jindřich Sviták
Začátek jednání: 18:01
A)
Schválení pořízení zvukového záznamu
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno a je
usnášeníschopné. Požádal o schválení pořízení zvukového záznamu za účelem pořízení zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení zvukového záznamu z jednání 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce za účelem pořízení
zápisu. Po vytvoření zápisu a jeho podepsání ověřovateli zápisu bude záznam zničen a nebude nadále uchováván.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
B)
Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhům plénum, to nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p. Novotného, p. Poklopa a p. Suchého.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení Jan Novotný, Jiří Poklop
a Stanislav Suchý.
Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 3
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
C)
Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Starosta vyzval k návrhům plénum, to nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p. Oszvalda a p. Trestra.
Návrh usnesení:
ZO volí ověřovateli zápisu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice pana Luboše Oszvalda a Luboše Trestra
a určuje zapisovatelem paní Vladimíru Svojšovou.
Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 2
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
D)
Schválení programu
Nikdo neměl žádné připomínky k programu, ani návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
1.
Podání informací o činnosti Rady obce
Starosta vyzval k dotazům na činnost Rady obce. Žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Čížkovice od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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2.
Schválení Rozpočtových opatření č. 1/2021
Mgr. Týlová za finanční výbor uvedla, že k rozpočtovým opatřením nemají žádné připomínky. Žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočtová opatření č. 1/2021 bez výhrad.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jana Svitáková
3.
Vydání OZV č. 1/2021 o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba
nočního klidu je vymezena dobou kratší
P. Oszvald navrhl zakázat pyrotechniku úplně i o Silvestra.
Starosta uvedl, že to ze zákona bohužel nelze.
Žádné další dotazy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO vydává OZV č. 1/2021 o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního
klidu je vymezena dobou kratší.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Vladimíra Svojšová
4.
Aktualizace Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta předal slovo místostarostce. Ta uvedla, že se Rada obce shodla na tom, že by bylo vhodné upravit Směrnici
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Místostarostka v krátkosti shrnula, že jsou tři kategorie, přičemž u I.
kategorie schvaluje zadání zakázky starosta a místostarostka, u II. kategorie jsou osloveny min. 3 firmy, z nichž
následně vybírá Rada obce, a u III. kategorie je pak vypsáno výběrové řízení, jehož výsledek schvaluje zastupitelstvo
obce. Dále uvedla, že v současném znění směrnice je u II. kategorie částka do 500 tis. Kč, což je v případě stavebních
prací částka velmi nízká. Uvedla také, že vypsání výběrového řízení je nejen další administrativa, ale stojí to i další
finance.
P. Oszvald se zeptal, kdo rozhoduje o II. kategorii. Místostarostka uvedla, že o výběru nejvhodnější nabídky v tomto
případě rozhoduje Rada obce. Zároveň zmínila, že zákon je mnohem benevolentnější, VŘ musí probíhat u dodávek a
služeb nad částku 2 mil. Kč a u stavebních prací nad částku 6 mil. Kč.
P. Oszvald se zeptal, zda by šlo, aby se částka navýšila a rozhodovalo o tom ZO. Místostarostka uvedla, že RO je v tomto
ohledu flexibilnější než ZO, které se schází jednou za 3 měsíce. Starosta vysvětlil, že ZO bude stále rozhodovat o
financích a schvalovat realizaci akcí, RO pak pouze vybere nejvhodnějšího dodavatele.
Ing. Daňhelka se zeptal, jak je to tedy nyní.
Místostarostka zopakovala druhy a předpokládané hodnoty zakázek jednotlivých kategorií uvedených ve směrnici.
Uvedla, že žádost je o navýšení limitu ve II. kategorii z 500 tis. Kč na alespoň 1 mil. Kč. Vysvětlila, že ve II. kategorii jdou
s oslovenými firmami na místo, kde si vysvětlí požadavky, a na akci není třeba projekt. Jedná se především o stavební
práce, kdy částka je málokdy nižší než 500 tis. Kč, u dodávek a služeb mohou částky zůstat.
Mgr. Týlová tedy navrhla navýšit částku na 1 mil. Kč.
Žádné jiné návrhy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje úpravu Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, že veřejnými zakázkami II. kategorie
se rozumí zakázky od 200.001 Kč do 1.000.000 Kč a veřejnými zakázkami III. Kategorie se rozumí od 1.000.001 Kč do
2.000.000 Kč u dodávek a služeb a od 1.000.001 Kč do 6.000.000 Kč u stavebních prací.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: místostarostka
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5.
Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Podzemní kontejnery na TKO“
Místostarostka uvedla, že do výběrového řízení se přihlásili tři účastníci a vyhrála spol. Raeder & Falge s.r.o. s cenovou
nabídkou 949.613 Kč bez DPH.
P. Svojše připomněl, že s touto firmou byla špatná spolupráce při revitalizaci Zámeckého parku.
Starosta uvedl, že tam byl problém spíše s externím dozorem. Nyní bude stavební dozor dělat Ing. Novotný.
P. Oszvald měl dotaz, zda mají všechny firmy stejný technologický postup prací. Ing. Novotný odpověděl, že všechny
firmy dostali stejné podklady, a to projektovou dokumentaci a slepý rozpočet.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledky výběrového řízení „Podzemní kontejnery na TKO“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s vítěznou společností Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114, 410 02 Lovosice za nabídkovou cenu 949.613 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jiří Novotný, starosta
Termín: 7. 5. 2021
6.
Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce ulice Smetanova“
ODCHOD Ing. Daňhelka 18:32
Místostarostka uvedla, že VŘ proběhlo ve stejný den jako na podzemní kontejnery a hodnotící komise byla ve stejném
složení, tedy Ing. Novotný, p. Suchý a p. Mudra z SMS ČR. VŘ se zúčastnilo celkem 7 firem, z nichž nejnižší nabídku
podala spol. Cikánek z Litoměřic s cenou 1.101.101 Kč.
PŘÍCHOD Ing. Daňhelka 18:33
P. Oszvald se zeptal, zda bylo dle projektové dokumentace. Ing. Novotný odpověděl, že ano, projekt se ještě upravoval
a upravoval se i položkový rozpočet.
Starosta uvedl, že VŘ se bez projektové dokumentace dělat nemůže.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledky výběrového řízení „Rekonstrukce ulice Smetanova“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo s vítěznou společností Cikánek, Dvořákova 1, 412 01 Litoměřice za nabídkovou cenu 1.101.101 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jiří Novotný, starosta
Termín: 7. 5. 2021
7.
Projednání dotace na osobní automobil pro JSDH
Místostarostka uvedla, že podání žádosti o dotaci na MV - GŘ HZS bylo ZO schváleno a obci již byla schválena dotace
ve výši 450 tis. Kč. Dotace od KÚÚK ale ještě nebyla vypsána, bude vypsána zřejmě od 1. 6. 2021. Na KÚ se sejde rada
dnes a bude rozhodovat o tom, kolik financí na dotace vyčlení. Dle toho bude teprve zřejmé, zda obec dotaci získá.
Místostarostka uvedla, že GŘ HZS chce usnesení ZO o tom, že se zavazuje doplatit zbylou částku za nákup automobilu.
Místostarostka vzhledem k tomu, že ZO se usneslo doplatit na auto částku ve výši maximálně 300 tis. Kč, navrhla počkat
s usnesením, dokud nevypíše dotaci i kraj. V případě, že by obec nezískala dotaci od kraje, musela by pak doplatit celý
zbytek ceny automobilu. Uvedla také, že jí bylo doporučeno, aby již bylo vypsáno VŘ, protože automobil musí být dle
dotace uhrazen do konce roku 2021.
P. Oszvald navrhl vypsat VŘ. V případě, že by obec dotaci nezískala, může se VŘ zrušit, na což má obec jako zadavatel
právo.
Místostarostka uvedla, že technické podmínky jsou od GŘ schválené, takže se VŘ může zadat.
Starosta vyjádřil obavu, aby obec nepřišla o dotaci z GŘ HZS, pokud neschválí dofinancování.
Místostarostka uvedla, že dotace na sebe za normálních okolností navazují, takže by v tom snad neměl být problém.
Uvedla, že ověří, zda obec může nyní vypsat VŘ a dofinancování schválit až v případě získání dotace od KÚÚK.
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Návrh usnesení:
ZO doporučuje provést výběrové řízení na osobní automobil pro JSDH a odkládá rozhodnutí o jeho dofinancování dle
výsledku schválení nebo neschválení dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: místostarostka, ZO
8.
Schválení prodeje uvolněného pozemku v ploše Z5a
Místostarostka informovala o odstoupení manželů Matějkových od koupě pozemku č. 11 v lokalitě za požární nádrží.
Uvedla, že Rada obce navrhla pozemek prodat p. Milanu Koždoňovi, který odmítl parcelu úplně nahoře s tím, že by
měl v případě uvolnění zájem o parcelu umístěnou dále od silnice. Uvedla také další náhradníky.
P: Novotný navrhl, aby v budoucnu byla metodika upravena tak, že pokud někdo přidělenou parcelu odmítne, bude
nějakým způsobem znevýhodněn pro další přidělování.
Ing. Novotný uvedl, že při dalším prodeji bude zase nová metodika.
P. Suchý uvedl, že v každé metodice se vždy najde nějaká chyba, která se v budoucnu odstraní.
Starosta souhlasil s tím, že v případě dalšího prodeje se může metodika upravit. Nelze to ale dělat v průběhu prodeje,
když už jsou pravidla jasně daná.
P. Suchý uvedl, že pokud někdo s p. Koždoněm nesouhlasí, může dát jiný návrh a bude se o něm hlasovat.
Ing. Novotný uvedl, že v současné době nelze metodiku změnit, bylo by to nerovné pro ostatní.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemků č. parc. 333/22 a 330/1 o celkové výměře 1 112 m² v k. ú. Čížkovice panu Milanu
Koždoňovi, Jiráskova 276, 411 12 Čížkovice za cenu 556 000 Kč.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: místostarostka
Termín: 7. 5. 2021
9.
Projednání nabídky na odkup pozemku č. parc. 487/15, k. ú. Čížkovice
PŘÍCHOD Bc. Malířová 18:51
P. Suchý navrhl pozemek odkoupit, protože koupí pozemku by obec mohla propojit lokalitu od ul. Růžová až ke škole.
Uvedl také, že nabízená cena za odkup pozemku je dobrá vzhledem k tomu, jak raketově v současné době ceny
pozemků stoupají. Navíc pozemek je na strategickém místě a navíc je v územním plánu.
P. Oszvald měl dotaz, co s pozemkem má obec v plánu.
Místostarostka uvedla, že pozemek je v ÚP určen k zastavění, takže by zde do budoucna mohly vzniknout další stavební
parcely. Navíc pozemek navazuje na pozemek pro multifunkční hřiště.
P. Oszvald se zeptal, zda to není v rozporu s hlukovou studií potřebnou kvůli cementárně.
Místostarostka uvedla, že pozemek je investicí do budoucna, že nepředpokládá, že by tam výstavba proběhla
v horizontu několika let. Těžko tedy soudit jaké podmínky a možnosti ohledně odclonění zvuku v té době budou.
Starosta navrhl koupi odsouhlasit, cena je nižší než cena pozemků v ul. Příčná a Okružní. Pro obec je vždy výhodné
vlastnit pozemky.
P. Novotný měl dotaz, co by se s pozemkem dělalo do té doby.
Starosta uvedl, že by se propachtovalo zemědělskému družstvu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje odkup pozemku č. parc. 487/15 v k. ú. Čížkovice o celkové výměře 21 508 m² za cenu 3 000 000 Kč,
zároveň schvaluje znění navržené kupní smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: místostarostka
Termín: 7. 5. 2021
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10.
Projednání dalšího postupu akce „Výstavba multifunkčního hřiště“
ODCHOD Mgr. Týlová 19:00, PŘÍCHOD Mgr. Týlová 19:02
Starosta otevřel diskuzi ohledně projednání dalšího postupu akce „Výstavba multifunkčního hřiště“
Proběhla dlouhá diskuze mezi zastupiteli, kdy p. Oszvald zmínil možnosti získání dotace na výstavbu hřiště.
Místostarostka uvedla, že o dotaci od MMR ví, ale částka 5 mil. Kč, kterou jde maximálně získat, je v rozsahu našeho
projektu bezpředmětná. Jinou dotaci, jak už bylo několikrát řešeno, jde v současné době získat pouze v případě, že by
vše bylo zaštítěno klubem.
Bylo také zopakováno, že v případě rozdělení projektu na etapy, je finanční úspora minimální, protože největší
položkou rozpočtu jsou terénní úpravy svažitého terénu, kdy je třeba vybudovat dvě opěrné zdi.
ODCHOD Ing. Koťová 19:10
Ing. Daňhelka se vyjádřil pro výstavbu hřiště, jehož vybudování bylo již jednou schváleno a které bude mít obec zase
na několik let. Místostarostka vyjádřila obavu, že objekt nebude využívaný. S tím souhlasil p. Novotný, který má
informace od fotbalistů, že areál je pro ně bezpředmětný a využívat ho nebudou. Bc. Malířová uvedla, že by se mělo
uvážit, jaké jsou od hřiště očekávání, a uvedla, že ani hala, ani hřiště v Želechovicích není plně využité. S tím nesouhlasil
p. Suchý a p. Jelínek, kteří uvedli, že hala je v zimě zaplněná a víkendy se využívají na turnaje.
P. Reska požádal, zda by obec zvážila vybudování beachvolejbalového hřiště, které by bylo hojně využívané. Uvedl, že
jeho vybudování není tak nákladné a navrhl, aby ho VTK Čížkovice zkusila vybudovat z dotace, což by ale znamenalo
najít vhodný pozemek.
Mgr. Týlová uvedla, že s vybudováním hřiště nesouhlasí, protože obec by se mohla dostat do velkých finančních
problémů.
Místostarostka uvedla, že je rozhodně proti budování hřiště v takovém rozsahu, jak je nyní navrženo. Přikláněla by se
k tomu začít znovu na jiném rovném pozemku, kde nebudou tak velké náklady za terénní úpravy. S tím nesouhlasil Ing.
Daňhelka a uvedl, že lepší strategické místo než vedle školy obec nenajde. Na to reagoval starosta a uvedl, že škola
multifunkční hřiště využívat nebude, stačí jim hřiště u budovy školy.
P. Suchý navrhl, že stavební komise připraví úplně osekanou verzi hřiště, kde by bylo pouze multifunkční hřiště a dětské
hřiště. Na to reagoval p. Svojše, že terénní úpravy zde budou stejně, a uvedl, že zastupitelé nejsou jednotní ani v tom,
zda je problémem terén nebo rozsah areálu.
Starosta závěrem navrhl rozhodnutí o dalším pokračování s akcí odložit na příští zasedání, kam bude pozván i Ing. Bělík,
projektant hřiště.
Návrh usnesení:
ZO odkládá rozhodnutí o projektu multifunkčního hřiště na příští jednání ZO.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Vladimíra Svojšová, Ing. Jiří Novotný
Termín: 17. 6. 2021
11.
Projednání rekonstrukce skladu na fotbalovém hřišti
P. Suchý informoval o žádosti fotbalistů o rekonstrukci skladu, aby měli kam dát techniku v případě údržby hřiště.
ODCHOD Mgr. Waschta 19:47
P. Suchý nastínil, že jsou 2 varianty, a to buď zrekonstruovat stávající budovu, která je více než 50 let stará, nebo ji
zbourat a postavit novou.
P. Oszvald se zeptal, zda je na to nějaký rozpočet.
Ing. Novotný uvedl, že rozpočet není, protože není vybrána varianta.
Na dotaz Bc. Malířové na kvalifikovaný odhad místostarostka uvedla, že dle rozpočtu na přístavbu haly orientačně
kolem 1,5 mil. Kč.
PŘÍCHOD 19:51
P. Oszvald uvedl, že není proti, ale pokud má něco schválit, chce předložit předběžnou cenovou kalkulaci.
Navrhl, aby stavební komise předložila návrh prací a rozpočet.
P. Suchý za stavební komisi uvedl, že podklady připraví.
Návrh usnesení:
ZO odkládá projednání rekonstrukce skladu na fotbalovém hřišti na příště s tím, že stavební komise připraví podklady
pro rekonstrukci stávajícího nebo postavení nového objektu.
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Hlasování: Pro12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: stavební komise
Termín: 17. 6. 2021
12.
Projednání žádosti o prodloužení vodovodního řádu
Ing. Novotný uvedl, že k žádosti máme již i vyjádření SČVaKu, který souhlasil s napojením pozemků k vodovodnímu
řádu. Celkově by bylo vhodné napojení a celkové zasíťování této lokality provést společně s odkanalizováním
Želechovic, aby se na místě nemuselo několikrát kopat.
P. Oszvald měl poznámku, že to nelze spojit. Na to reagovala místostarostka a Ing. Novotný, který vysvětlil, že na
křižovatce bude přečerpávací stanice, kam se pak tato lokalita včetně pozemků za fotbalovým hřištěm napojí.
Pí. Ivanovičová měla dotaz, kdy bude realizováno odkanalizování Želechovic.
Ing. Novotný uvedl, že v současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro územní řízení. Místostarostka
doplnila, že PD má být odevzdána do konce roku a pokud ZO vše schválí, během příštího roku proběhne výběrové
řízení a mohly by začít nějaké práce.
Pí. Ivanovičová se zeptala, zda se tedy budou moci akce spojit. Místostarostka uvedla, že obec se zavázala v lokalitě za
fotbalovým hřištěm vybudovat sítě poté, co zde proběhne nějaká výstavba. Bude potřeba udělat jednu PD na
vodovodní řád, kanalizaci splaškovou i dešťovou, aby se nekopalo na několikrát a nemuselo se to překládat.
Na dotaz p. Oszvalda místostarostka spolu s Ing. Novotným uvedli, že majitelé zahrádek mají možnost přivést si
vodovod na vlastní náklady.
Návrh usnesení:
ZO doporučuje, aby prodloužení vodovodního řádu a možnosti napojení zahrádek za fotbalovým hřištěm bylo součástí
projektu odkanalizování plochy Z22.
Hlasování: Pro 11, Proti 1, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jiří Novotný
13.
Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu IV-124019662/VB/002 a pověření starosty jejím podpisem
Ing. Novotný uvedl, že se jedná o doplnění distribuční soustavy u zahrádek u cementárny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu IV-12-4019662/VB/002 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jiří Novotný, starosta
Termín: 7. 5. 2021
14.
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VBO/3004/2021 a pověření starosty jejím
podpisem
Ing. Novotný uvedl, že se jedná o distribuční soustavu u kabin na fotbalovém hřišti, jejíž převod od majetku ČEZu ZO
schválilo.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VBO/3004/2021 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jiří Novotný, starosta
Termín: 7. 5. 2021
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15.
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1380/2021 a pověření
starosty jejím podpisem
Ing. Novotný uvedl, že se jedná o věcná břemena potřebná k vybudování kanalizace v Želechovicích. Zastupitelům byla
předložena mapa a část projektové dokumentace, kde je vyznačeno, o které pozemky se jedná.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1380/2021 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jiří Novotný, starosta
Termín: 7. 5. 2021
16.
Projednání návrhu na výjimku k dotaci obce pro VTK Čížkovice
Starosta uvedl, že VTK Čížkovice splnila všechny podmínky pro získání příspěvku obce, až na podmínku, že děti budou
platit 50% výše příspěvku dospělého. VTK výši příspěvku zdůvodnila tím, že pro děti dělají soustředění a daleko větší
činnost než pro dospělé. Rada obce navrhla, aby pro letošní rok bylo VTK odpuštěno splnění této podmínky s tím, že
příští rok výši příspěvku upraví.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výjimku u dotace obce pro VTK Čížkovice pro poměr mezi příspěvkem dospělých a příspěvkem mládeže
a dětí a pro tento rok schvaluje udělení dotace.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jana Svitáková
Termín: 7. 5. 2021
17.
Různé a diskuze
P. Řehák požádal o zřízení komise nebo člověka kvůli hluku kolem rybníka a kostela. Obecní policista to neřeší, raději
řeší děti na koloběžce bez přilby. Je to každý den a nedá se to již snést.
Starosta uvedl, že bude apelovat na státní policii.
P. Novotný měl dotaz na vodovod pro zahrádky u cementárny.
Místostarostka uvedla, že byla zadána studie a nyní se čeká na její zpracování.
Pí. Malířová se zeptala, zda by se sáčky na psí exkrementy mohly vyměnit za papírové.
Místostarostka uvedla, že se musí vyměnit i stojánky. Uvedla, že to je již v plánu, ale minulý rok na to nevystačily
finance v rozpočtu, protože se pracovní skupině rozbil stroj. Stojánky se tedy budou postupně obměňovat.
Žádné další dotazy, ani připomínky nebyly.
Konec jednání: 20:34
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 4. 2021
Zapisovatel:

……………………………….

Ověřovatelé: ……………………………….
……………………………….
Starosta:

dne
dne

………………………………. Dne

7

