Zápis z 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice dne 3. 5. 2021
Přítomni: Mgr. Arnošt Waschta, Mgr. Andrea Skružná, Ing. Lucie Koťová, Mgr. Bc. Martina Týlová, Luboš Trestr, Jaroslav
Jelínek, Milan Svojše, Petra Skružná, Jindřich Sviták, Jiří Poklop, Ing. Pavel Daňhelka, Stanislav Suchý
Omluveni: Jan Novotný, Bc. Tereza Malířová, Luboš Oszvald
Začátek jednání: 18:01
A)
Schválení pořízení zvukového záznamu
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání.
Bod byl zrušen.
B)
Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhům plénum, to nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl Mgr. Týlovou, Ing. Koťovou a p. Trestra.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení Mgr. Bc. Martina
Týlová, Ing. Lucie Koťová a pan Luboš Trestr
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 pí. Skružnou a Ing. Daňhelku.
Návrh usnesení:
ZO volí ověřovateli zápisu 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice paní Petru Skružnou a Ing. Pavla
Daňhelku 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 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
1.
Schválení záměru rekonstrukce památníků padlých
Starosta předal slovo místostarostce. Ta uvedla, že se jedná o památníky u kostela v Čížkovicích a v Želechovicích u
kapličky. Plánem bylo opravit pouze jeden památník, ale rada obce se nakonec rozhodla postoupit zastupitelstvu, zda
schválí opravu obou památníků a přesun financí v rozpočtu.
Starosta dále předal slovo pí. Svojšové, která informovala o cenových nabídkách a jejich výši, a to spol. LT-BAU s.r.o.
s cenou 905.038,18 Kč bez DPH, Petr Paťcha s cenou 952.100,41 Kč bez DPH a Stamo spol. s r. o. s cenou 1.261.577,74
Kč bez DPH. Uvedla, že rozsah oprav navrhl p. Paťcha z úseku památkové péče MěÚ Lovosice, následně byl zpracován
rozpočet, který byl zaslán 3 společnostem. Společnosti byly vybrány na základě doporučení p. Paťchy a rozpočtářky,
poslední společností je zhotovitel revitalizace hřbitova. Pí. Svojšová uvedla, že s p. Paťchou byla domluvena obsáhlejší
rekonstrukce památníků s jejich uvedením do původní podoby.
Na dotaz Ing. Daňhelky, zda má obec k dispozici fotografii, jak bude památník vypadat, pí. Svojšová uvedla, že takovou
fotografii nemá a že památník by se měl co nejvíce přiblížit svému původnímu vzhledu.
Ing. Daňhelka se také zeptal, zda bude památník oplocen, aby do něho nemohl nikdo lézt. Pí. Svojšová uvedla, že
oplocení bude pouze z přední strany jako nyní.
Pí. Svojšová ze zpracovaného návrhu p. Paťchy přečetla navrhované práce na pomníku v Čížkovicích, a to např.
zbourání a postavení nové zdi lemující památník, renovaci kovaného plůtku, rozebrání, očištění a znovu postavení
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památníku, výroba chybějících prvků (zdobných váz), položení dlažby kolem památníku, ošetření proti tvorbě řas a
mechů, hydrofobizace atd.
Pí. Svojšová také uvedla, že některé práce, např. kácení stromů nebo položení dlažby před památník, již byly provedeny
nebo se dělat nebudou.
U želechovického památníku je rozsah prací menší a dojde zde k odstranění nevzhledného oplocení památníku, zde
nebude proveden posun památníku dle návrhu p. Paťchy, protože v místech jsou uloženy sítě.
P. Svojše měl dotaz, zda nelze na akci čerpat nějakou dotaci.
Pí. Svojšová odpověděla, že dotace na rekonstrukci památníků je, ale skončila v února a další by měla být vypsána až
příští rok.
Ing. Daňhelka měl dotaz, zda bude znovu provedena výsadba kolem památníku v Čížkovicích. Pí. Svojšová uvedla, že
počítáno s tím zatím není, ale výsadba může být případně doplněna po domluvě s farou, která je majitelem pozemku.
Žádné další dotazy nebyly. Starosta navrhl do usnesení rovnou zahrnout pověření k podpisu smlouvy o dílo s nejlevnější
společností, kterou je LT-BAU s.r.o.. Pí. Svojšová uvedla, že společnost jí byla doporučena rozpočtářkou, která s ní má
dobré zkušenosti.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr rekonstrukce památníků padlých a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností LTBAU s. r. o., Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem za nabídkovou cenu 905.035,18 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
2.
Schválení Rozpočtových opatření č. 2/2021
Starosta vysvětlil přesuny v rozpočtových opatření.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočtová opatření č. 2/2021 bez výhrad.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: Ing. Jana Svitáková
3.
Různé a diskuze
Mgr. Týlová měla dotaz na kamerový systém.
Místostarostka uvedla, že vše řeší p. Svojše a již proběhla schůzka ohledně zmapování obce a přípravy cenové nabídky.
Žádné další dotazy nebyly.
Konec jednání: 18:20
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 5. 2021
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