Zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice dne 24. 1. 2022
Přítomni: Mgr. Arnošt Waschta, Mgr. Andrea Skružná, Jindřich Sviták, Luboš Trestr, Stanislav Suchý, Bc. Tereza
Malířová, Jan Novotný, Jaroslav Jelínek, Milan Svojše, Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová, Ing. Lucie Koťová, Luboš
Oszvald, Jiří Poklop
Omluveni: Ing. Pavel Daňhelka, Petra Skružná
Začátek jednání: 18:02
A)
Schválení pořízení zvukového záznamu
Starosta přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno.
Požádal o schválení pořízení zvukového záznamu za účelem pořízení zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení zvukového záznamu z jednání 14. 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 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
B)
Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhům na členy návrhové komise plénum, to nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p. Trestra, Bc.
Malířovou a p. Novotného.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení pan Luboš Trestr, Jan
Novotný a Bc. Tereza Malířová.
Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 3
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
C)
Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Starosta vyzval k návrhům na ověřovatele zápisu plénum, to nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl Ing. Koťovou a p.
Oszvalda.
Návrh usnesení:
ZO volí ověřovateli zápisu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice Ing. Lucii Koťovou a pana Luboše
Oszvalda a určuje zapisovatelem paní Vladimíru Svojšovou.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 2
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
D)
Schválení programu
Nikdo neměl návrhy na doplnění programu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
1.
Podání informací o činnosti rady obce
Starosta vyzval k dotazům na činnost rady obce.
P. Novotný se zeptal, zda kamerový systém u rybníka je funkční a zda je ještě na jiném místě.
Místostarostka uvedla, že se objednávalo rozšíření kamerové systému na hřiště. Nejedná se o makety, systém je
funkční, se záznamem.
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Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Čížkovice od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
2.
Schválení výsledků výběrového řízení „Bezpečná obec E6 – úpravy podél I/15“
Místostarostka informovala, že výběrové řízení proběhlo 18. 1. 2022, přišlo 6 nabídek, z nichž byla výběrovou komisí
vybrána nejnižší od společnosti pana Aleše Cikánka za cenu 3.333.333,33 Kč. Uvedla, že peníze v rozpočtu jsou.
Ing. Novotný doplnil, že částka pro výběrové řízení byla ve výši 3.722.000 Kč.
Bc. Malířová měla dotaz k termínu realizace.
Místostarostka uvedla, že realizace je plánována od března 2022 do září 2022. Vše ale záleží na ŘSD, kdy nás pustí do
silnice po ukončení zimní údržby.
Žádné další dotazy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „Bezpečná obec – Čížkovice – E6 – úprava podél I/15“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo se společností Cikánek Aleš, České Kopisty 104, 411 55 Terezín za nabídkovou cenu
3.333.333,33 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: starosta, Ing. Jiří Novotný
3.
Projednání projektové dokumentace „Revitalizace mateřské školy Čížkovice – etapa II.“
Místostarostka uvedla, že odhad ceny do rozpočtu byl o dost nižší. Je zde počítáno s částkou 2.700.000 Kč.
Jde tedy o to, zda se akce schválí a navýší se částka v rozpočtu nebo se akce zruší. Položkový rozpočet vyšel na částku
cca. 6.200.000 Kč. Uvedla, že se jedná o rekonstrukci části, kde jsou Krtečci a vytvoření spojovacího krčku s oddělením
Klokanů.
Mgr. Pochobradská měla dotaz k oplocení.
Ing. Novotný vysvětlil, že se jedná o oddělení prostoru rampy směrem k parku. Je plánováno, že zde bude vchod do
jídelny pro školní děti, aby nerušili školku. Plot je zde kvůli zajištění jejich bezpečnosti.
Bc. Malířová pro ty, co nevodí děti do školky, uvedla, že pavilon nejmenších dětí je oddělený od ostatních průchozích
pavilonů. Rodiče dají brzy ráno dítě do pavilonu větších dětí a to pak musí venkem projít do své třídy.
Pí. Suchá (učitelka mateřské školy) souhlasila, že vchod zvenku je opravdu nepraktický. V létě to je ještě dobré, protože
se dá přeběhnout v tričku a bačkůrkách, v zimě ale musí za každého počasí venkem.
Starosta uvedl, že původně byl tento pavilon postaven jako byt správce, pak zde byla ordinace lékaře. Vysvětlil, že
rekonstrukce řeší šatny, propojení s jídelnou bez toho, aby se chodilo přes prostory kuchyně. Osobně by se za projekt
přimlouval, protože řeší spoustu problémů a obec pak bude mít moderní školku.
P. Jelínek se zeptal, zda je zde zahrnuta i rekonstrukce střech.
Ing. Novotný uvedl, že rekonstrukce střech v rozpočtu není, ale nad kuchyní bude provedena úprava atiky jako na
předchozích dvou pavilonech. Střecha pak půjde upravit kdykoliv bez zásahu.
P. Sviták navrhl udělat výběrové řízení a finance pak případně přesunout rozpočtovým opatřením z jiných akcí, kde se
ušetří. Osobně mu přijde škoda akci zastavit.
Ing. Novotný uvedl, že omezení provozu školky by mělo být minimální.
Místostarostka doplnila, že je realizace je naplánována na letní období, kdy chodí nejméně dětí.
Starosta navrhl PD schválit a doporučit ji k zadání výběrového řízení. Navýšení rozpočtu bude provedeno až v březnu
dle vysoutěžené ceny.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje zadání výběrového řízení na akci „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy Čížkovice“ dle projektu,
který byl zastupitelstvu v plném znění předložen.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Pověřená osoba: místostarostka, Ing. Jiří Novotný
4.
Různé a diskuze
Bc. Malířová se zeptala zastupitelů na názor, zda by bylo vhodné umístit zrcadlo na křižovatku u kapličky pro
automobily. Bylo sem umístěno zrcadlo pouze pro chodce, i když žádala o zrcadlo i pro automobily. Uvedla, že
křižovatka je dle jejího názoru velmi nebezpečná.
Starosta uvedl, že se umístění zrcadla může zvážit. Bude zadáno p. Lipšovi.
Žádné další dotazy nebyly.
Konec jednání: 18:33
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 1. 2022
Zapisovatel:

……………………………….

Ověřovatelé:

………………………………. dne
………………………………. dne

Starosta:

………………………………. dne
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