Zápis z jednání – 10. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkovice volebního
období 2014-2018
Začátek jednání 18:04 hod. dne 28.12.2015
Přítomni: Jaroslav Jelínek, Luboš Trestr, Petr Čermák, Stanislav Suchý, Mgr. Bc. Martina Týlová, Petra Skružná,
Ing. Jan Moša, Ing. Vlastimil Slavík, Mgr. Arnošt Waschta, Luboš Oszvald, Milan Svojše, Aleš Kozel, Pavel Kimmer
Omluveni: Zdeněk Gajdoš, Jaroslav Řehák
Hosté: Ing. Petra Krobová – účetní kancelář spravující účetnictví obce Čížkovice
Mgr. A. Waschta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno a je
usnášeníschopné.
A) Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhu na členy návrhové komise plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p.
Svojšeho, p. Jelínka a p. Oszvalda
-> schváleno 10 pro, 3 se zdrželi (p. Svojše, p. Jelínek, p. Oszvald)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje tyto členy návrhové komise: p. Svojše, p. Jelínek, p. Oszvald.
B) Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval k návrhu na ověřovatele zápisu plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl Ing. Slavíka
a Ing. Mošu.
-> schváleno 11 pro, 2 se zdrželi (Ing. Slavík, Ing. Moša)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Slavíka a Ing. Mošu.
C) Schválení programu zasedání
Starosta se omluvil radním, že při převodu návrhu rozpočtu do pdf mu vypadly poslední řádky. Tam bylo
napsáno, že rozpočet bude v průběhu kalendářního roku doplněn o položky: rekonstrukce VO dle rozhodnutí Zo
o způsobu řešení na základě studie, rekonstrukci budovy ZŠ a OÚ pokud bude vypsán dotační titul a
vybudování multifunkčního hřiště za vysoutěženou cenu.
Starosta vyzval zastupitele k případným návrhům na doplnění programu. Přihlásil se Ing. Slavík a požádal
doplnění programu o oplocení dětských hřišť, které se již nestihlo probrat na minulém zasedání.
Bod č. 7 tedy bude Oplocení dětských hřišť a bod č. 8 Různé a diskuze.
Ing. Slavík se dále zeptal na situaci ohledně přístupové cesty, kterou na minulém zasedání vyvolala pí. Štýbrová,
zda by nebylo vhodné to nějak řešit.
Starosta reagoval, že určitě, ale není nutné to řešit hned. Bude se to řešit později v rámci celého projektu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený program jednání doplněný o bod č. 7 –
Oplocení dětských hřišť, bod č. 8 tedy bude Různé a diskuze.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený program jednání doplněný o bod č. 7 – Oplocení dětských
hřišť, bod č. 8 tedy bude Různé a diskuze.
1. Podání informace o činnosti rady ze dne 25.11. a 14.12.2015
Starosta přečetl zprávu o činnosti rady obce ze dne 25.11. a 14.12.2015.
K bodům usnesení blíže informoval o postupném zvedání nájmu obecních bytů, kdy konečná výše bude 32,50,Kč za m², což je stále jedno z nejnižších nájemných. Dále řekl, že nájem se nezvedal již sedm let.
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K rozhodnutí rady obce podílet se na nákladech za vodu v Pohostinství na sídlišti starosta řekl, že při pořádání
obecních akcí je používáno jejich WC a nelze to bohužel jinak řešit. WC u sálu je nedostačující. Proto rada
rozhodla přispět 25% na skutečné náklady za vodu.
Dále upřesnil informace ohledně řešení dopravní situace v ul. Dvořákova, kde bude od křižovatky u Restaurace
u krabů až k první garáži zákaz vjezdu s povolením pro ty, kdo tam bydlí.
Dále rozhodnutí rady o zadání projektu zákazu stání naproti garážím na sídlišti, což vycházelo z žádostí občanů,
kteří zde vlastní garáže a špatně se jim pak vyjíždí.
Jako další podal podrobnější informace ke schválení příspěvku pro dárce krve.
Místostarosta upřesnil informace ohledně daru od Svazu obcí s nakládáním s odpady, že se jedná o cca.
11.000,- Kč za to, že k nim obec vozí bioodpad.
Starosta vysvětlil k darovací smlouvě na hifi věž, že tu si zakoupili návštěvníci posilovny. Protože se jedná o
elektro zařízení, na kterém je třeba dělat revize a musí tedy být v majetku obce, domluvil se s nimi na darování
hifi věže obci.
Starosta ještě uvedl k uzavření MŠ Čížkovice, že na provoz mezi svátky se přihlásili pouze 2 děti, proto došlo
k domluvě s rodiči a školka byla uzavřena.
DISKUZE:
P. Čermák požádal místostarostu, aby řekl něco víc k vícenákladům v ul. Dvořákova.
Místostarosta odpověděl, že po přeměření skutečného stavu se zjistilo, že je více metrů, a také byly udělány
některé obrubníky, které původně nebyly v plánu.
P. Čermák se dále zeptal, proč bude zakázán průjezd Růžovou ulicí.
Místostarosta vysvětlil, že na základě žádostí od občanů. Starosta doplnil, že to je hlavně z důvodu bezpečnosti
a že silnice není uzpůsobena průjezdu aut.
p. Suchý doplnil, že průjezd zakázán zde původně byl.
Ing. Slavík se zeptal, zda rada uvažovala o zavedení standardního a sociálního (zvýhodněného) nájemného.
Starosta odpověděl, že nikoliv, protože sociální nájemné není záležitostí obce. Je standardní nájemné a pokud
někdo potřebuje, zažádá si o příspěvek na bydlení.
Další dotazy nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o
činnosti rady v období od minulého zasedání zastupitelstva obce.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o činnosti rady v období od minulého zasedání
zastupitelstva obce.
2. Revokace usnesení č. 30/11/15 – 3.1. k územnímu plánu Čížkovice
Starosta upřesnil, že původním záměrem bylo upřesnit původní usnesení, protože ÚP nelze vrátit
k přepracování zhotoviteli v případě zamítnutí všech námitek.
Starosta dále řekl, že ho oslovil p. Hadaš (zástupce Českých přístavů) a předal mu podklady od právníka
s předběžným vyčíslením škody, která vznikne sourozencům Jenčíkovým.
Starosta navrhl 2 možnosti:
1. trvat na minulém usnesení a pouze změnit jeho formální formulaci
2. odložit rozhodnutí do příštího zasedání a mezitím zjistit podrobnosti od právníka obce.
Starosta dále řekl, že dle informací od p. Jaroše z MěÚ Lovosice, pokud vlastníkem pozemku nejsou České
přístavy, pak nemají nárok na případnou náhradu škody.
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P. Svojše se zeptal, co když pozemek České přístavy do té doby koupí, pak už nárok mít budou.
P. Oszvald se k tomu zeptal, zda to již je v územním plánu.
Na to místostarosta odpověděl, že v platném ÚP jsou pozemky vedeny k podnikání.
P. Suchý se zeptal, kde právníci vzali cenu 300,- Kč za m².
Předstoupil p. Hadaš a vysvětlil k předloženým materiálům, že na první mapce je znázorněna vzdálenost
nejbližší stavby od biokoridoru, na druhé je znázorněna šířka biokoridoru a na třetí je znázorněna vzdálenost
nejbližšího domu od plánované haly. Na položenou otázku ohledně ceny pozemku odpověděl, že již byla
s Jenčíkovými a pí. Štýbrovou podepsána smlouva o smlouvě budoucí, jejíž součástí je kupní smlouva, kde je
tato cena uvedena.
Na dotaz p. Suchého, zda můžou jako náhradu škody chtít dohodnutou cenu, p. Hadaš vysvětlil, že to je škoda,
kterou obec způsobí majitelům tím, že změní územní plán. Dle jeho slov je na zvážení obce, zda jí stojí ty peníze
za to, že se posune hala o 20 m.
P. Suchý na to konstatoval, že by počkal na zvážení právníků, zda je možné po obci požadovat náhradu škody.
Starosta přerušil diskuzi a znovu navrhl zrušit usnesení č. 30/11/15 – 3.1. a odložit rozhodnutí k usnesení do
příštího zasedání zastupitelstva s tím, že starosta osloví právníka, případně raději dva.
Starosta zopakoval, že pozemek dosud není prodán, na minulém zasedání o prodeji také nepadlo slovo a na
pozemku se 5 let nic neděje. Dle p. Jaroše by v tomto případě neměli mít nárok na náhradu škody. Vše je ale
potřeba zkonzultovat s právníkem a vyčkat na jeho stanovisko. Starosta souhlasil s p. Oszvaldem, že by mohl
nabídnout majitelům cenu mnohem vyšší, čímž by jim vznikla mnohem vyšší škoda.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice ruší usnesení č. 30/11/15 – 3.1. z důvodu formálního nedostatku
a odkládá usnesení k Územnímu plánu Čížkovice na následující veřejné zasedání zastupitelstva obce s tím, že
pověřuje starostu obce vyžádáním právního stanoviska od JUDr. Kudrnové a JUDr. Císaře.
-> schváleno 12 pro, 1 se zdržel (p. Svojše)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice ruší usnesení č. 30/11/15 – 3.1. z důvodu formálního nedostatku a odkládá
usnesení k Územnímu plánu Čížkovice na následující veřejné zasedání zastupitelstva obce s tím, že pověřuje
starostu obce vyžádáním právního stanoviska od JUDr. Kudrnové a JUDr. Císaře.
3. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, uvedl, že je třeba pouze učinit malou změnu
v textu v čl. 4 bod 1) h) 1., kde je uvedeno, že směsný komunální odpad se ukládá do typizovaných sběrných
nádob přidělených obcí k příslušné nemovitosti. Je třeba text mírně poupravit, aby nedošlo ke špatnému
výkladu, že sběrné nádoby přiděluje obec.
Po společné diskuzi zastupitelé dospěli k závěru, že se slova „přidělených obcí k“ nahradí slovem „u“.
Bude zde tedy uvedeno: do typizovaných sběrných nádob u příslušné nemovitosti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s úpravou v čl.
4 bod 1) h) 1., kde jsou slova „přidělených obcí k“ nahrazena slovem „u“.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s úpravou v čl. 4 bod
1) h) 1., kde jsou slova „přidělených obcí k“ nahrazena slovem „u“.
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4. Schválení rozpočtových opatření č. 6/2015
Starosta vyzval Ing. Krobovou, aby nejprve podala podrobnější informace ohledně vyšších nákladů za odpady,
na které padl dotaz na minulém zastupitelstvu. Ta vysvětlila zastupitelům, že vše bylo špatně účtováno na §
3722 komunální odpad a došlo tedy k přeúčtování bioodpadu na § 3723 a tříděného odpadu na § 3724. Dále
uvedla, že množství odpadu je zhruba stejné jako v předchozím roce. K nárůstu nákladů za odpad došlo proto,
že od roku 2014 sběrný dvůr provozuje BEC, takže plat zaměstnance se účtuje do odpadů.
DISKUZE:
Mgr. Týlová se zeptala na dotaci pro hasiče
Ing. Krobová odpověděla, že v minulém rozpočtovém opatření se narozpočtovala dotace ve výši 11.200,- Kč, ale
přišlo pouze 9.259,- Kč, tak se to muselo znovu upravit.
Ing. Slavík se zeptal na přesun 6.000,- Kč v bytovém hospodářství § 3612.
Ing. Krobová mu vysvětlila, že došlo pouze k přesunu prostředků v rámci paragrafu. Jednalo se o nákup
kuchyňské linky do bytu na hřišti.
Další dotazy k rozpočtovému opatření nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice
schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2015 bez výhrad.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2015 bez výhrad.
5. Projednání poplatku TKO za rok 2016
Starosta navrhl zachovat nulový poplatek za svoz komunálního odpadu, a to vzhledem k tomu, že na území
obce je skládka, z které jsou peníze obci a dle jeho názoru by to občané měli pocítit.
DISKUZE:
Ing. Slavík připomněl informaci z minulého zasedání, že zavedení symbolického poplatku nemá smysl. V případě
jeho vymáhání jsou pak náklady větší než samotný poplatek.
P. Kozel poznamenal, že skládka jednou skončí a lidé by se měli na zavedení poplatku připravit, aby to nebyl
takový skok.
Starosta odpověděl, že skok to bude stejně a pokud se jedná o tom, že obec má příjmy ze skládky, lidé by to
měli pocítit. Dále řekl, že i přes velké akce, které se v obci dělají, na účtech je o 10 mil. více.
P. Suchý souhlasí se starostou, ale navrhl upravit počet nálepek na osobu, aby nedocházelo k tomu, že mají 3
lidé 3 popelnice.
S tím nesouhlasili ostatní zastupitelé, protože pak by se mohlo stát, že lidé nahází odpad do strouhy.
Na to starosta reagoval, že uklízení struh je nákladnější než vývoz odpadu.
Místostarosta řekl, že to je tím, že netřídí odpad. Pokud se třídí, odpadu není tolik.
Starosta zmínil i problémy se sáčky na psí exkrementy, které létají po celé vesnici.
Pí. Žikovská uvedla, že to vytahuje i vítr, ne jen děti.
Během návrhu usnesení starosta řekl, že náklady za odpady pro podnikatele byly kolem 20 tis. Kč a navrhl tedy
zachovat nulový poplatek i pro ně.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje nulový poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok
2016 pro občany i pro podnikatele na území obce Čížkovice a Želechovice.
-> schváleno 10 pro, 3 proti (Mgr. Týlová, p. Kozel, p. Jelínek)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje nulový poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2016 pro
občany i pro podnikatele na území obce Čížkovice a Želechovice.
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6. Projednání návrhu rozpočtu obce na kalendářní rok 2016
Starosta řekl, že návrh rozpočtu zastupitelé dostali, a otevřel diskuzi.
DISKUZE:
Ing. Slavík se zeptal na stanovisko finančního výboru.
Mgr. Týlová odpověděla, že stanovisko žádné není. Vzhledem k vánočním svátkům se finanční výbor nestihl
sejít.
Mgr. Týlová se zeptala na § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 5175, kde jsou zmíněny vjezdy
k parcelám. Nebylo jí jasné, zda to zainventuje celé obec nebo jen částečně.
Starosta odpověděl, že od začátku souhlasili s úpravou vjezdů podle potřeb lidí, kteří tam postavili. Čeká se
pouze na to, až jich bude většina, aby se to udělalo najednou.
Mgr. Týlová se zeptala, zda to tedy bude hradit obec. Na to starosta odpověděl, že ano.
P. Jelínek se zeptal na § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce, položka 5151 voda v tělocvičně, kde je 25 tis.
Kč, zda to není málo.
Ing. Krobová odpověděla, že vodu hradí částečně škola. Starosta jí doplnil, že tam je jeden vodoměr a 2/3 vody
hradí obec a škola naopak hradí 2/3 plynu.
ODCHOD p. Oszvald 19:10
Ing. Slavík se zeptal na § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, kde přibylo 100 tis. Kč, zda je ta částka
myšlena na projektovou dokumentaci kanalizace v Želechovicích.
Místostarosta odpověděl, že ano a že se jedná o hrubý odhad.
PŘÍCHOD p. Oszvald 19:12
Mgr. Týlová se zeptala proč u § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5139 je stejně jako v předchozím
roce uvedeno 3 stromy ulice u hřiště – pokáceno.
Pí. Svojšová upřesnila, že u hřiště budou pokáceny 2 topoly a místo nich budou nasázeny jiné 4 stromy.
Pravděpodobně tedy došlo k překlepu.
Starosta k tomu doplnil, že pokud se něco nekoupilo v letošním roce, v rozpočtu to zůstalo.
Ing. Slavík se zeptal u § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5137 je stále napsána fotopast, alkohol tester
atd., zda je to ten samý příklad, že se to ještě nekoupilo.
Starosta odpověděl, že se dosud nekoupilo, proto je částka v rozpočtu uvedena znovu.
Ing. Slavík se zeptal, zda se zvažuje nakoupení reflexních prvků pro obecního policistu.
Starosta odpověděl, že policista potřebné vybavení má a užívá ho dle vlastního uvážení.
p. Kozel se zeptal ohledně § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, kde jsou uvedeny vícepráce Revitalizace
zámeckého parku.
Místostarosta odpověděl, že to zatím není dořešeno, stále se čeká na vyjádření ROP. Proto je tu uvedeno
v nákladech, aby se s tím počítalo
Starosta doplnil, že by mělo být kryto dotací. V návrhu rozpočtu jsou zatím pouze výdaje.
Poslední dotaz měl Ing. Slavík na § 6171 Činnost místní zprávy, pol. 5137, kde je rozpočtováno 150 tis. Kč na
počítačovou síť a server.
Starosta vysvětlil, že by rád na obecní úřad pořídil server a zavedl počítačovou síť, aby se mohla pravidelně
zálohovat data, protože v současné době je má každý zaměstnanec na svém disku, což není ideální. Zároveň by
zde byly všechny programy kvůli zástupnosti.
P. Oszvald k tomu doplnil, že částka je tak akorát, aby to vyšlo.
Další dotazy k návrhu rozpočtu nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje
návrh rozpočtu obce Čížkovice pro rok 2016 bez výhrad.
-> schváleno 13 pro
Starosta konstatoval, že rozpočet obce je schodkový a rozdíl bude uhrazen z rozpočtových rezerv obce.
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USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje návrh rozpočtu obce Čížkovice pro rok 2016 bez výhrad.
Starosta poděkoval Ing. Krobové za účast a popřál jí do nového roku pevné nervy.
ODCHOD Ing. Krobová 19:23
7. Oplocení dětských hřišť
Starosta předal slovo místostarostovi, který řekl, že všechna dětská hřiště jsou oplocená kromě toho na sídlišti,
kde vedou veškeré sítě, a proto oplotit nelze.
Během diskuze Ing. Slavík požadoval udělat zde alespoň mobilní oplocení, které by bylo upevněno patkami jako
herní prvky. Na jeho stranu se přidal p. Svojše a p. Kozel, který se zeptal, zda jsou prvky vůbec bezpečné.
Starosta odpověděl, že na dětských hřištích jsou dělány pravidelné revize. Zároveň uvedl, že by bylo dobré
oslovit majitele sítí, aby se k oplocení vyjádřili. Místostarosta řekl, že je již oslovoval a má zakresleno, kde která
síť vede.
Do diskuze se zapojila i pí. Žikovská, která navrhla oslovit lidi, jestli ten plot vůbec chtějí. Slyšela, že to nikdo
nechce.
Místostarosta ještě doplnil informaci z posledního zasedání rady obce, kde bylo schváleno umístění značky
zákazu stání naproti garážím a neměly by tu tedy jezdit skoro žádná auta.
Místostarosta dále reagoval na požadavek na umístění mobilního plotu poznámkou, že tam vydrží týden než ho
někdo ukradne.
Poté Ing. Slavík navrhl vzhledem k těmto problémům hřiště zrušit a přemístit ho do parku, kde je místo i plot.
Hřiště bude bezpečné a bude tam pro všechny. Zároveň uvedl, že věc již před rokem nebo dvěma řešila rada,
která schválila oplocení a nic se nedělo. Proto se k problému vrátil. Ještě doplnil, že požadavek na oplocení je
od lidí, kteří tam chodí. Později uvedl konkrétní jméno maminky, která si před dvěma roky dávala žádost a má
vyjádření rady obce, že hřiště bude oploceno.
Starosta souhlasil s místostarostou, že mobilní plot na místě nevydrží. Jako příklad uvedl kliku u vrat v parku,
která tam vydržela 2 dny.
Starosta uvedl, že s velkým dětským hřištěm se počítá v rámci multifunkčního areálu za školou.
Zároveň řekl, že by rád dětská hřiště vylepšil, peníze na to jsou.
Pí. Skružná zmínila pro představu dětské hřiště v Úpohlavech a v Třebenicích, kam jezdí i občané Čížkovic.
Ing. Slavík vyzval k vyřešení přijatého usnesení.
Starosta navrhl, že usnesení se může revokovat a zrušit. Současně řekl, že bude proti mobilnímu oplocení,
protože to jsou vyhozené peníze.
P. Jelínek řekl, že u každého dětského hřiště by měl být plot. Je to standard.
Následovala několikaminutová diskuze během níž znovu zazněl názor na zrušení nebo přestěhování hřiště do
parku. Starosta vyjádřil obavu, že bude každý panelák chtít svoje hřiště a v případě oslovování lidí by měl každý
rodič jiný názor. Podle něho by v tom mělo mít jasno zastupitelstvo a říci, co chce.
Starosta následně vyhlásil přestávku během níž pí. Svojšová zjistí číslo přijatého usnesení, aby se mohlo zrušit.
PŘESTÁVKA 19:40 – 19:46
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice ruší usnesení č. 11/05/15 - 2.3. a schvaluje koncepci, aby byla
vybudována 3 dětská hřiště v Čížkovicích a 1 v Želechovicích z důvodu zvýšení bezpečnosti místa i prvků
dětských hřišť.
-> 7 pro, 2 proti (Ing. Moša, p. Oszvald), 4 se zdrželi (p. Kozel, p. Jelínek, Ing. Slavík, p. Kimmer) -> usnesení
nebylo přijato
Ing. Moša navrhl, aby správce udělal průzkum, kolik dětí chodí na dětské hřiště u školy. Bydlí naproti a ví, že
hřiště vytížené není. Zároveň tam chodí výrostci, kteří ničí vybavení.
p. Oszvald řekl, že souhlasí se zrušením usnesení, ale nesouhlasí s budováním dalších hřišť. Nad koncepcí by se
měli zastupitelé ještě zamyslet. Zároveň řekl, že oplocovat dětské hřiště na vesnici mu přijde jako nesmysl.
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Starosta navrhl v rámci bezpečnosti na dětské hřiště umístit cedulku „vstup na vlastní nebezpečí“.
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice zamítá usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice ruší usnesení č. 11/05/15 - 2.3.
a schvaluje koncepci, aby byla vybudována 3 dětská hřiště v Čížkovicích a 1 v Želechovicích z důvodu zvýšení
bezpečnosti místa i prvků dětských hřišť.
8. Různé a diskuze
P. Oszvald se vrací k předchozímu bodu a navrhuje pouze zrušit usnesení č. 11/05/15 – 2.3. a uvést z jakého
důvodu se plot stavět nebude.
Na starostovu poznámku, že to ale neřeší otázku bezpečnosti hřiště, na kterou si stěžují rodiče, navrhl označit
ho cedulí „Vstup na vlastní nebezpečí“ nebo „toto není dětské hřiště“.
Na to reagoval Ing. Slavík, že již teď je tam cedulka „Zákaz venčení psů“ a u ní je stojan se sáčky na psí
exkrementy. Pokud tu bude ještě cedule „toto není dětské hřiště“, je to na fotku roku.
Starosta se znovu vrátil k chování lidí a jejich přístupu ke sbírání výkalů po psech.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice ruší usnesení č. 11/05/15 – 2.3. a hřiště u domu č.p. 266 opatří
cedulkou „Vstup na vlastní nebezpečí“. Usnesení je zrušeno z důvodu nemožnosti oplocení dětského hřiště na
stávajícím pozemku (sítě kanalizace, STL plyn, NTL plyn, rozvody NN, O2).
-> 11 pro, 2 se zdrželi (p. Kozel, p. Jelínek)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice ruší usnesení č. 11/05/15 – 2.3. a hřiště u domu č.p. 266 opatří cedulkou
„Vstup na vlastní nebezpečí“. Usnesení je zrušeno z důvodu nemožnosti oplocení dětského hřiště na
stávajícím pozemku (sítě kanalizace, STL plyn, NTL plyn, rozvody NN, O2).
P. Suchý se vrátil k projednávanému bodu ohledně územního plánu. Proběhla několikaminutová diskuze,
během které zastupitelé znovu nastínili možné nepříjemnosti. Starosta znovu zopakoval, že je potřeba vyjádření
právníka a pak se teprve rozhodnout, co dál.
Ing. Slavík se zeptal na odkaz „Naše vlídná nádraží“ na stránkách obce.
Starosta mu vysvětlil, že se jedná o projekt INTEGRA, ale je spíše počítáno se zastávkami švestkové dráhy až za
Čížkovicemi. Dále informoval, že zamítl podílet se na provozu švestkové dráhy, protože to je nákladné.
Ing. Slavík dodal, že trať chce koupit AŽD Praha a znovu ji otevřít.
P. Jelínek se zeptal, kolik stála rekonstrukce bytu po správci hřiště.
Místostarosta odpověděl, že se koupila linka za cca. 5 tis. Kč, koupilo se okno za 10 tis. a dělali se nějaké nátěry.
Odhadem kolem 25 tis. Kč.
P. Jelínek se zeptal, jestli se na tom bývalý správce nějak podílí.
Starosta odpověděl, že nepodílí, ale současně uvedl, že nastupoval do starého bytu a věci již byli po době
životnosti.
Ing. Moša se zeptal, zda se platí nějaká kauce.
Místostarosta odpověděl, že to by muselo zavést zastupitelstvo.
Na poznámku Ing. Moši, že to zastupitelstvo zavést může, odpověděl starosta, že v bytech jsou většinou lidé,
kteří na kauci nemají peníze.
Ing. Slavík se zeptal, jak pokračuje odkup pozemků v Benešově ulici.
Starosta odpověděl, že byl poslán druhý dopis. Zároveň řekl, že chtěl nechat nějaký odstup na rozmyšlení, proto
se dopis posílal až teď.
Pí. Žikovská se zeptala, kam až povede multifunkční hřiště.
P. Suchý odpověděl, že až pod transformátor. Ještě přiblížil, že za halou by měly být dva tenisové kurty, zhruba
do poloviny Restaurace u Krabů by mělo být multifunkční hřiště a vedle něho dětské hřiště.
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P. Suchý řekl, že ho mrzí, jak nádraží v Čížkovicích chátrá.
Pí. Žikovská k tomu řekla, že má být zrušeno.
Starosta navrhl upravit dům kultury, aby se tam vešlo více lidí. Jedná se nejen o školní akademie, ale i o divadla.
Rád by otevřel prostor za sloupy, aby se tam dalo také sedět.
Starosta popřál hodně zdraví, pevné nervy, obyčejné štěstí v osobním i pracovním životě a příjemné prožití
silvestra.
KONEC JEDNÁNÍ 20:27
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