Zápis z jednání -Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkovice –
1.zasedání volebního období 2014-2018
Začátek jednání 17.00hod dne 10.11.2014
Mgr. Waschta A. zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo bylo svoláno řádně a včas.
1. Zastupitelé složili slib stanovený podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
2. Předsedající vyzval k návrhu na ověřovatele zápisu plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto
sám navrhl p. Luboše Trestra a p. Stanislava Suchého.
Schváleno 13 pro, 2 se zdrželi (p.Trestr L., p.Suchý S.)
Předsedající určil zapisovatelkou p. Z.Enochovou.
USNESENÍ:
P. Luboše Trestra a p. Stanislava Suchého ověřovateli zápisu z jednání.
3. Zastupitelé bez připomínek schválili program veřejného zasedání ZO Čížkovice.
- Schváleno 15 pro
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený program.
4.

Návrh volba starosty a místostarosty
a. tajné hlasování,
b. kandidát bude navržen ze stran účastných v ZO prostřednictvím návrhové komise
c. jednotliví kandidáti budou samostatně na volebních listech, které obdrží zastupitelé
v abecedním pořadí
d. volba proběhne tak, že zastupitelé u uvedeného kandidáta zaškrtnou ANO nebo NE;
pokud nezaškrtnou nic, má se za to, že se zdrželi hlasování; jiné vyplnění volebního
listu je neplatným hlasem
e. součet hlasů provede a výsledky oznámí volební komise; za zvoleného se má ten, kdo
získá nadpoloviční většinu hlasů.
- Způsob hlasování schválilo 15 zastupitelů.
Volba členů Rady a předsedů výborů bude probíhat obdobně, kandidáti budou voleni
jednotlivě v abecedním pořadí. Volba rady končí zvolením třetího radního.
- Způsob hlasování schválilo 15 zastupitelů.

5. Volba návrhové a volební komise
Návrh návrhové komise Ing. Moša J., p.Oszvald L. a p. Čermák P.
- Schváleno 12 pro, 3 se zdrželi (Ing. Moša J.,p.Oszvald L., p. Čermák P.)
Návrh volební komise Ing. Slavík V., p.Skružná P. a p. Řehák J.
- Schváleno 12 pro, 3 se zdrželi (Ing. Slavík V., p. Skružná P., p. Řehák J.)
Zastupitelstvo obce Čížkovice schválilo návrhovou a volební komisi.
6. Volba starosty a místostarosty
Návrh návrhové komise – starosty obce – Mgr. Waschta A.
- Hlasování 9 pro, 5proti, 1 se zdržel
Návrh návrhové komise – místostarostu obce – p. Kimmer Pavel
- Hlasování 8 pro, 7 proti
Zastupitelstvo obce Čížkovice zvolilo starostou obce Mgr. Arnošta Waschtu a místostarostou
obce Pavla Kimmera.

7. Volba členů Rady obce
Návrh prvního člena – p. Čermák P.
- Hlasování 7 pro, 8 proti – nebyl zvolen
Návrh prvního člena – p. Gajdoš Z.
- Hlasování 8 pro, 7 proti – zvolen
Návrh druhého člena – p. Jelínek J.
- Hlasování 7 pro, 8 proti – nebyl zvolen
Návrh druhého člena – Ing. Moša J.
- Hlasování 7 pro, 8 proti – nebyl zvolen
Návrh druhého člena – p. Skružná P.
- Hlasování 8 proti, 7 pro – nebyla zvolena
Návrh druhého člena – p. Suchý S.
- Hlasování 8 pro, 7 proti – zvolen
Návrh starosty - 10 minut pro jednání na zvolení kandidátů
Lhůta 10 minut uplynula.
Návrh na do volbu návrhové komise pro třetího člena Rady obce p. Čermák P., Ing. Moša J., p.
Skružná P.
Návrh třetího člena – p. Čermák P.
- Hlasování 7 pro, 8 proti – nebyl zvolen
Návrh třetího člena – Ing. Moša J.
- Hlasování 7 pro, 8 proti – nebyl zvolen
Návrh třetího člena – p. Skružná P.
- Hlasování 8 pro, 7 proti – byla zvolena
Zastupitelstvo obce zvolilo tyto členy Rady obce p. Gajdoš Z., p. Suchý S. a p. Skružná P.
8. Volba předsedy finančního výboru
Návrh na předsedu finančního výboru – Mgr. Bc. Týlová M.
- Hlasování 15 pro
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedu finančního výboru Mgr. Bc. Týlová M.
a) Počet členů finančního výboru
Návrh počtu členů – 5 členů s předsedou FV.
- Hlasování 15 pro
Návrhy členů finančního výboru – p. Svojše M., p. Trestr L., p. Jelínek J. a čtvrtého člena
dovolit na příštím zasedání
Byl schválen návrh, aby se o členech finančního výboru hlasovalo aklamací najednou,
protože na nich panuje obecná shoda.
- Hlasování 15 pro
Návrh členů pro finanční výbor p. Trestr L., p. Svojše M., p. Jelínek J.
- Hlasování 12 pro, 3 se zdrželi (p. Trestr L., p. Svojše M., p. Jelínek J.)
Poslední místo člena finančního výboru bude zvoleno na příštím zasedání ZO.
- Hlasování 15 pro
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor pětičlenný. Zastupitelstvo obce Čížkovice volí tyto
členy finančního výboru p. Trestr L., p. Svojše M., p. Jelínek J. a pátý člen bude zvolen na
příštím zasedání.
9. Volba předsedy kontrolního výboru
Návrh na předsedu kontrolního výboru – p. Oszvald L., Ing. Slavík V.
Návrh na předsedu kontrolního výboru – p. Oszvald L.
- Hlasování 8 pro, 7 proti – zvolen
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedu kontrolního výboru p. Oszvald L.
a) Návrhy členů kontrolního výboru – p. Řehák J., p. Čermák P., Ing. Moša J., Ing. Slavík V.
Byl schválen návrh, aby se o členech kontrolního výboru hlasovalo aklamací najednou,
protože na nich panuje obecná shoda.
- Hlasování 13 pro, 2 se zdrželi

Návrh členů kontrolního výboru p. Řehák J., p. Čermák P., Ing. Moša J., Ing. Slavík V.
Hlasování 10 pro, 5 se zdrželo (p. Řehák J., p. Čermák P., Ing. Moša J., Ing. Slavík V., p.
Kozel A.)
Zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní výbor pětičlenný. Zastupitelstvo obce volí tyto členy
kontrolního výboru p. Řehák J., p. Čermák P., Ing. Moša J. a Ing. Slavík V.
10. Rozhodnutí o odměnách
Starosta přečetl návrh na odměny
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje neuvolněným zastupitelům a uvolněnému
místostarostovi v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném
znění měsíční odměnu v maximální výši dané přílohou k tomuto nařízení. U neuvolněného
starosty a uvolněného místostarosty, rovněž u znovuzvolené radní je odměna navázána na
předchozí období u nově zvolených členů rady a u ostatních zastupitelů bude tato odměna
poskytována od 10.11.2014.
- Hlasování 10 pro, 5 se zdrželo (Ing. Slavík V., p. Jelínek J., Ing. Moša J.)
Zastupitelstvo obce schvaluje znění.
11. Starosta informoval zastupitele a hosty se smlouvou
Pan Kozel upozornil na to, že obec bude mít posledních 5 měsíců ze čtyřleté záruky
poskytované RWE, záruku jenom na svých bedrech. Protože záruka se společností Chládek a
Tintěra vyprší dříve.
Ing. Moša J. – projednat a zkontrolovat právníkem – kupní smlouvu s firmou RWE GasNet,
s.r.o. Ústí nad Labem
Návrh nechat kupní smlouvu zkontrolovat právníkem – smlouva je pro obec nevýhodná
Ing. Slavík V. - dotazy: 1) Jestli smlouva o smlouvě budoucí je platná a nebo neplatná, protože
ve smlouvě o smlouvě budoucí byla informace, že smlouva zaniká v datu 30.6.2013. Pokud je
neplatná tak jestli tato skutečnost neovlivňuje aktuální smlouvu.
2) Zda-li nedochází ke kolizi mezi termíny oprav. Pokud s RWE má obec 30 dní na řešení
nahlášené opravy, tak u Chládka a Tintěry musí obec mít méně jak 30 dní, protože ještě
nějakou dobu může obci trvat předání -nahlášení závady na společnost Chládek a Tintěra.
Pak by v nejhorším případě společnost Chládek a Tintěra mohli dodat opravu 30.den, ale to
už by obec byla pozadu s plněním smluvních podmínek s RWE o tu dobu co by obci trvalo
předání závady na společnost Chládek a Tintěra.
3) Zda-li má obec ve smlouvě se společností Chládek a Tintěra podchyceno, když RWE udělá
na své náklady opravy na plynárenském zařízení v případě nebezpečné poruchy. Protože RWE
bude požadovat zaplacení prací po obci, a tak aby obec měla nárok na požadování částky po
Chládek a Tintěra.
Hlasování 11 pro, 1 proti (p. Kozel A.), 3 se zdrželi (Ing. Moša J., Ing. Slavík V., p. Trestr L.)
Zastupitelstvo obce souhlasí s kupní smlouvou č. 9414005700/185048 s firmou RWE GasNet
s.r.o., Ústí nad Labem a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
12. Diskuze, různé
Odchod p. Řehák J. – 19.14 hod – nevolnost
p. Svojše M.- dotaz ohledně zápisu vlastnictví na katastru-bude to odstraněno do konce roku
2014
Ing. Slavík V. – jestli by nebyl přesný seznam a rozvrh zasedání ZO Čížkovice
Návrh – fixní ZO Čížkovice – za měsíc a půl od 18.00hod a na projednání do čtyř až pěti bodů
Další námitka Ing. Moša J. – špatné zápisy usneseních ZO – vše se bude kontrolovat
Návrh usnesení ZO jednou za šest týdnů po dosažení čtyř jednacích bodů od 18.00hod.
- Hlasování 14 pro
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje svolávání zasedání jednou za šest týdnů po dovršení
čtyř jednacích bodů a jednání začne od 18.00hod.
-

Konec jednání 19.05hod

