Zápis z jednání–Veřejnéhozasedání zastupitelstva obce Čížkovice –
3.zasedání volebního období 2014-2018
Začátek jednání 18.00hod dne 2. 2. 2015
Mgr. A. Waschta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo bylo svoláno řádně a včas a je
usnášející schopné.
A) Volba návrhové komise
- Starosta vyzval k návrhu na členy návrhové komise plénum. Plénum nenavrhlo
nikoho, proto sám navrhl Ing. Jana Mošu, p. Stanislava Suchého a p. Petra Čermáka.
Schváleno 11 pro, 3 se zdrželi (p. Petr Čermák, p. Stanislav Suchý, Ing. Jan Moša)
USNESENÍ:
ZO Čížkovice schvaluje toto složení návrhové komise: Ing. Jan Moša, Stanislav Suchý a Petr
Čermák.
B) Volba ověřovatelů zápisu
- Starosta vyzval k návrhu na ověřovatele zápisu plénum. Plénum nenavrhlo nikoho,
proto sám navrhl Ing. Vlastimila Slavíka a p. Jaroslava Řeháka.
Schváleno 12 pro, 2 se zdrželi (Ing. Vlastimil Slavík, p. Jaroslav Řehák)
USNESENÍ:
ZO Čížkovice schvaluje tyto ověřovatele zápisu z jednání: Jaroslav Řehák a Ing. Vlastimil
Slavík.
C) Schválení programu zasedání
- Starosta přečetl program jednotlivě po bodech a navrhuje doplnění 9) Zrušení OZV
č. 1/2014, 10) Projednání smlouvy se spol. RAEDER&FALGE s.r.o. Lovosice a pověření
starosty podepsání této smlouvy a podepsání žádosti o poskytnutí dotace 11) Volba
pátého člena finančního výboru a 12) Různé, diskuze
Schváleno 14 pro
USNESENÍ:
ZO Čížkovice schvaluje předložený program zasedání s uvedeným doplněním.
1.Podání informace o činnosti rady ze dne 29. 12. 2014, 19. 1. 2015 a 29. 1. 2015
Starosta seznámil hosty a zastupitele s činností rady ze dne 29. 12. 2014, 19. 1. 2015 a 29. 1. 2015
přečtením usnesení.
Starosta otevřel diskuzi k informaci o činnosti rady.
Návrh: ZO Čížkovice bere na vědomí zprávu o činnosti rady Obce Čížkovice v období od 29. 12. 2014
do 29. 1. 12015.
Schváleno 14 pro
USNESENÍ:
ZO Čížkovice bere na vědomí informaci o činnosti rady Obce Čížkovice ze dne 29. 12. 2014, 19. 1.
2015 a 29. 1. 2015.
2. Seznámení s vypracováním projektových dokumentací a schválení podání žádosti o dotace na akci
Základní škola v Čížkovicích, okres Litoměřice (Celková rekonstrukce a dovybavení interiérů) a na akci
Celková rekonstrukce OÚ Čížkovice (II. část - Dovybavení mobiliářem a IT v obecním úřadě Čížkovice)
Starosta seznámil hosty a zastupitele podrobněji s projekty –

1.

2.

projekt vypracovaný na základě spolupráce v INTEGRU na zateplení obecního úřadu,
revitalizace této budovy s tím, že jde o stavební úpravy vnější i plášť obecního úřadu.
Slovo bylo předáno místostarostovi, který uvedl, že se jedná o původní projekt, který začne
od střechy (přelaťování celé střechy atd.), další zateplení půdního prostoru, dále zateplení
schodiště a zateplení celé fasády obecního úřadu a zřízení bezbariérového přístupu do
obecního úřadu včetně výměny vstupních dveří. První etapa je projektována na částku
4.982.000,-Kč.
dopracovávaná druhá část projektu, která obsahuje celkovou revitalizaci budovy i zevnitř tzn.
úpravy uvnitř, IT techniku a nábytek, neboť dotace by mohla být až 85%. Toto všechno by se
uskutečnilo pouze v případě, že bychom získali dotaci. Stavební úpravy – podlahy všude
komplet v přízemí dále podhledy v určitých místnostech, malování, oprava dveří. Součástí je i
plošina pro bezbariérový přístup do poschodí na volby nebo do obřadní místnosti a na
veřejná zasedání ZO. To vše je projektováno v ceně 2.950.000,-Kč s DPH. Další část je IT
technika tam patří zasíťování, veškerá obměna IT technologie + kopírky, interaktivní tabule,
zvukové záznamové zařízení, které se dá přenést třeba na sál KD. Oblast IT technika je
projektováno v ceně cca 1.155.000,-Kč s DPH.
Další část je výměna kancelářského nábytku ve výši 1.100.000,-Kč s DPH.

Diskuse:
p. A. Müller- je myšleno na klimatizaci po celém úřadě?
Starosta odpověděl, že v budově OÚ není zapotřebí díky tomu, že je to starší budou, která má široké
kamenné zdi.
p. P. Čermák – při schvalování rozpočtu bylo schvalováno na topení 200.000,- a ptám se, zda bylo
myšleno i na jiné topení v tomto projektu.
Starosta odpověděl, že to je otázka stavební, na kterou je potřeba stavební povolení. Na druhou
etapu není zapotřebí stavební povolení. Pokud by se uvažovalo o změně topení, nestihlo by se
stavební povolení do termínu potřebného pro podání žádosti o dotaci- do 24. 2. 2015.
Starosta sdělil, že získal informace o tom, že nové programy budou vypsány jednak prostřednictvím
Ústeckého kraje a jednak prostřednictví MMR už na podzim tohoto roku a velkou prioritou je školství,
(možné krytí až 95%), je však dobré mít zpočátku hotový projekt.
Návrh projektu pro budovu ZŠ:
- Ventilace podkrovních místností s využitím odebraného tepla (2 mil. Kč)
- IT technologie (server, programy), doplnění jedné třídy interaktivní tabulí,
zabezpečení školy proti vniknutí.
- Bezbariérový přístup do školy a v budově plošinu na schody s možností přístupu do
poschodí.
Starosta požádal, aby byly projekty schváleny a byla podána žádost na získání dotace.
p. M. Svojše – jestli místo zajíždějících monitorů, nebyl levnější koupit notebook, který jde sklopit
Starosta odpověděl ze své zkušenosti, že nepovažuje tuto možnost za dobrou vzhledem k tomu, že by
mohlo často dojít ke shození přenosného zařízení a k jeho poničení.
Ing. J. Moša - s projektem školy by bylo dobré seznámit zastupitele, aby bylo možné případně něco
doplnit
Starosta odpověděl, že tato možnost bude a zároveň sdělil, že přivítá všechny návrhy na vylepšení.
Ing. V. Slavík – dotaz ohledně IT vybavení, co a jak bude vybavováno
Starosta odpověděl, že tento projekt je pouze rámcový návrh, který bude v jednotlivostech soutěžen
jako zakázka.

Navrhuji usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje vypracování projektové
dokumentace na akci Celková rekonstrukce OÚ v Čížkovicích a projekt Celková rekonstrukce a
dovybavení interiéru budovy Základních školy v Čížkovicích a schvaluje podání žádosti o dotaci na
celkovou rekonstrukci OÚ v Čížkovicích ve výši 11.316.000,-Kč. včetně projektů a obsluhy dotace.
Schváleno 14 pro
USNESENÍ:
ZO Čížkovice schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci Celková rekonstrukce OÚ
v Čížkovicích a projekt Celková rekonstrukce a dovybavení interiéru budovy Základních školy
v Čížkovicích a schvaluje podání žádosti o dotaci na celkovou rekonstrukci OÚ v Čížkovicích ve výši
11.316.000,-Kč. včetně projektů a obsluhy dotace.
3. Seznámení s výsledky kontrol obecních bytů (bytový dům č. p. 229 A),B)) správcem budov p. P.
Gruntem a p. L. Žikovským, ohledně plyn. konvekčních kamen a ohledně přívodu spalovacího vzduchu
plyn. kotlů dle TPG 70401; zjištěné závady.
Místostarosta seznámil hosty a zastupitele s těmito kontrolami a výsledky dle měření 4Pa testu dle
TPG 70401 a vysvětlil navrhované varianty řešení v činžovním domě č. p. 229/A,B od odborníka firmy
Lubomír Žikovský.
Rada doporučila řešení nákupem nových kondenzačních kotlů.
Ing. V. Slavík – vznesl dotaz, jestli věc projednala stavební komise a navrhla nějaké řešení.
Bylo odpovězeno starostou, že věc vzhledem k nezpůsobilosti topení dle nových norem řešila rada
jako havárii.
Návrh znění usnesení : ZO Čížkovice bere na vědomí výsledek kontrol obecních bytů domu č.p.
229/A,B a doporučuje řešit problém výměnou stávajících kotlů za kondenzační a v druhém případě
nainstalování konvekčních kamen s nižší výškou skříně.ZO souhlasí s rozpočtovou změnou – navýšení
oprav v paragrafu bytové hospodářství.
p. J. Jelínek – tento kotel stojí 57.000,-Kč a jedná se o koupi do 6 bytů a jaké rozměry má byt, jestli se
uvažovalo o jiné variantě kotle.
Starosta odpověděl, že technik navrhl kondenzační kotle, přímé odvětrání, nebo koupi elektrických
kotlů. Elektrické kotle by znamenaly další náklady na elektrické rozvody, otvory na odvětrávání by
nebyly bezpečným řešení, protože by je mohl kdokoli z nájemníků v rámci úspory tepla uzavírat.,
proto se rada rozhodla navrhnout řešení výměnou kotlů za kondenzační.
Ing. J.Moša – uvedl, že vidí dvě varianty, ty jsou platné tzn. jedna varianta drahá- kondenzační kotel –
efektivnější a další varianta, stavební úpravy Doporučuje udělat a porovnat si studie těchto dvou
variant jedna co by stála úprava stavební (odvětrávací otvory a přisávání) a co by stála úprava
výměnou (kondenzační kotle).
p. P. Kimmer – soudí, že odvětrávací otvory nájemníci posléze uzavřou, aby jim neunikalo teplo.
Starosta navrhl znovu přečíst návrh usnesení a dal hlasovat.
Schváleno 9 pro, 1 proti (Ing. J. Moša), 4 se zdrželi (Mgr. M. Týlová, p. P. Čermák, p. J. Jelínek, Ing. V.
Slavík)

USNESENÍ:
ZO Čížkovice bere na vědomí výsledek kontrol obecních bytů domu č.p. 229/A,B a doporučuje řešit
problém výměnou stávajících kotlů za kondenzační a v druhém případě nainstalování konvekčních
kamen s nižší výškou skříně. ZO souhlasí s rozpočtovou změnou – navýšení oprav v paragrafu
bytové hospodářství dle skutečných nákladů na tyto úpravy.
4. Projednání žádosti p. Novotného P., Čížkovice 271 o koupi části pozemku p.č. 311/75 v k.ú.
Čížkovice na stavbu garáže
Odchod Mgr. A. Waschta – 19.30 hod – příchod 19.32 hod
Místostarosta seznámil hosty a zastupitele s žádostí p. P. Novotného ohledně stavby garáže, ve
skutečnosti trojgaráže. Sdělil, že p. P. Novotný bez povolení na pozemku postavil již montovanou
stavbu a žádá o koupi (podle informací místostarosty se o to zajímá stavební úřad a uvidí se, jak to
bude řešit). Místo na vybudování garáže tam je, ale místo jedné jsou tam tři ve špatné vzdálenosti od
okolních pozemků. Je tedy třeba rozhodnout, zda Obec prodá pozemek a za kolik Kč/m2. (pozemek je
určený na stavbu garáže)
p. S. Suchý – Dotaz, za kolik se prodával pozemek pod parkem na stavbu garáže.
Opovězeno – kolem 50,-Kč/m
p. S. Suchý – Dotaz, zda se zbytek pozemků bude prodávat na stavbu garáží.
odpovězeno – ano prostor je určen na stavbu garáží
p. J. Jelínek – protože to p. Novotný postavil neoprávněně, dává návrh neprodávat, jelikož stavebník
špatně postupoval
p. P. Kimmer- Obec má možnost vyčkat buď na to, jak se rozhodne stavební úřad, nebo žádat
demontáž garáže, protože byla postavena na obecním pozemku bez souhlasu Obce.
Starosta nastínil ještě možnost prodat za stejnou cenu jako okolní parcely na stavbu rodinného domu
250,-Kč/m.
p. P. Skružná – garáže by měly mít jednotný tvar, na který budou navazovány ostatní garáže, mělo by
se upřesnit, jak by garáže měly vypadat.
Místostarosta odpověděl, že ostatní garáže jsou zaměřeny, ale stavebník postavil stávající trojgaráž
příliš blízko pozemku, na kterých by se garáže měly stavět.
Starosta navrhuje odložit řešení prodeje pozemku a vejít v jednání s p. P. Novotným, aby uvedl
stavbu do souladu s předpisy (do takového stavu, který by měl stavebně dodržet, pokud by mu byl
pozemek prodán) a po splnění těchto podmínek by mohl být pozemek prodán.
p. M. Svojše – uvedl, že stavebník nemůže uvést stavbu v souladu se zákonem, když ten pozemek
není jeho.
p. L. Trestr- navrhl prodat s tím, že ta stavba bude zděnou garáží a ne plechovou konstrukcí.
Bylo odpovězeno, že když bude pozemek prodán nelze nařizovat, jaký typ garáže si může postavit.
Návrh znění usnesení: ZO Čížkovice odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku p. č. 311/75 v k. ú.
Čížkovice a pověřuje obecní úřad, aby vešel v jednání s majitelem plechových garáží p. Novotným a
požadoval úpravu stavby tak, aby byla v předepsané vzdálenosti od okolních pozemků.
Schváleno 14 pro

USNESENÍ:
ZO Čížkovice odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku p. č. 311/75 v k. ú. Čížkovice a pověřuje
obecní úřad, aby vešel v jednání s majitelem plechových garáží p. Novotným a požadoval úpravu
stavby tak, aby byla v předepsané vzdálenosti od okolních pozemků.
5. Návrh na zavedení namátkové kontroly všech zastupitelů na alkohol
Tento bod vychází z návrhů hnutí „Budoucnost“ a „Nezávislí“, starosta dal proto možnost, aby si
zastupitele zvolení za tato hnutí návrh přednesli.
p. P. Skružná – dotazovala se z jakého důvodu nebo co vedlo k tomuto návrhu a nevidí důvod, proč se
tím zabývat.
p. Kimmer – Vznesl pochybnost, zda se takové ustanovení dá právně vymáhat, protože zastupitel
není v pracovním poměru podle zákoníku práce
Starosta sdělil, že za celou dobu, co je od roku 1990 v zastupitelstvu, se nestal žádný exces, který by
zakládal takové rozhodnutí zastupitelstva. Předpokládá, že pokud by bylo takové ustanovení přijato,
tak pouze v rovině etické normy. Sdělil, že si nedovede představit koho pověřit, aby stál u dveří a
nechával dýchat zastupitele (snad obecního strážníka?). Navrhuje proto přijmout etickou zásadu, že
přijde-li některý ze zastupitelů ve viditelně podnapilém stavu bude předsedající pověřen navrhnout
zastavení a odložení jednání zastupitelstva. Neexistuje legislativní norma, na základě které by bylo
možno dotyčného vyloučit ze zasedání a znemožnit mu hlasování.
p. Suchý – dotaz na toleranci.
Za navrhovatele Ing. Moša opověděl, že by se předpokládala nulová tolerance, když má být o něčem
jednáno a rozhodováno, měl by být člověk zcela střízlivý.
p. J. Řehák apeloval na vzájemnou důvěru a odpovědnost zastupitelů.
Starosta navrhl usnesení: ZO Čížkovice nesouhlasí se zaváděním namátkových kontrol na alkohol a
pověřuje předsedajícího veřejného zasedání, aby případný exces tohoto typu řešil návrhem plénu
přerušit a odložit veřejné zasedání.
Schváleno 12 pro, 1 proti (p. A. Kozel), 1 se zdržel (Ing. J. Moša)
USNESENÍ:
ZO Čížkovice nesouhlasí se zaváděním namátkových kontrol na alkohol a pověřuje předsedajícího
veřejného zasedání, aby případný exces tohoto typu řešil přerušením a odložením veřejného
zasedání.
6. Návrh na zřízení veřejné zóny pro venčení psů, sběr psího trusu
Starosta sdělil, že v této věci jednala již několikrát rada a dospěla k závěru, že v dané chvíli není
prostor, kde by byla veřejná zóna pro venčení psů vytvořena na pozemku obce. Pouze cesty kolem
Čížkovic (od Růžovky po ČOV, cesta za hřištěm, cesta k Třešňovce, cesta k židovskému hřbitovu, cesta
od hřiště k nádraží, cesta od sídliště k Jenčicím, cesta od čističky k cementárenské silnici, cesta na
ladech).
V otázce sběru psího trusu navrhovala p. Skružná na příslušných místech umístit koše s pytlíky.
Podle zjištění na internetu existuje vysavač psího trusu za cca za 50.000,- Kč, musí však mít mobilní
jednotku (skútr nebo čtyřkolku), což je další nemalý náklad.
Rada na svém zasedání navrhovala nejprve na určitá místa rozmístit koše s pytlíky.

Ing. Slavík ty plochy kolem paneláků s těmi cedulemi nemají žádný efekt. Já bych místo cedulí
rozmístil koše s pytlíky
p. Kimmer vznesl návrh, že by se měla udělat instruktáž formou letáků (venčení psů, sběr trusu) do
všech schránek.
Ing. Moša – Jsou dvě cesty a dvě varianty, první je rozmístit koše, sáčky druhá cesta je zvednout
poplatky, když ta první varianta nezafungovala. Lidé se musejí naučit se podle těchto zásad chovat.
p. Skružná by souhlasila i s letáčky
p. Svojše – dotaz co obecní strážník jaké má v tom to výsledky (pokuty)
Starosta odpověděl, že nemá přesnou statistiku, ale bylo nějaké řešení hlavně volně pobíhajících psů.
p. Čermák- jenom jestli je myšleno i na Želechovice s odpadkovými koši s pytlíky pro sběr psího trusu
ing. Slavík – k dětskému hřišti u paneláku navrhuje nějaké ohraničení (menší plot 60 cm) kam se
nedostane pes
p. Kimmer – to je problém tam vede plyn, elektrika, kanalizace a muselo by to být se souhlasem
vlastníka, abychom to mohli oplotit
starosta navrhl usnesení: ZO Čížkovice souhlasí se zřízením odpadkových košů se sáčky na sběr psího
exkrementu.
Schváleno 14 pro
USNESENÍ:
ZO Čížkovice souhlasí se zřízením odpadkových košů se sáčky na sběr psího exkrementu.
7. Návrh na korekturu www stránek obce v souvislosti s informacemi dle zákona o obcích a tam byl
dán návrh, aby byl na internet zbudován program, aby se každý dostal k informacím na internetu
např. usnesení aj.
Starosta k tomu sdělil, že možnost informovat se má každý občan v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích a konstatoval, že za dobu jeho působení nebyl jediný oficiální požadavek na získání nějaké
informace z chodu obce (informovali se pouze ojediněle zastupitelé, kteří žádali upřesnění před
jednáním ZOke konkrétním bodům). Konstatoval, že na stránkách obce jsou všechny povinné
informace vyvěšeny.
Pokud by se uvažovala cesta individuálních přístupů do jakési informační databáze obce, musela by
být vytvořena pro všechny trvale bydlící občany na 18 let individuální přístupová práva (nikoliv jen
pro ty, kdo o ně požádají). Pochybuje o efektivitě nákladů na takový program.
Ing. Slavík – sdělil, že to není programový problém, jde jen tam vložit všechna data, tzn. že jde o
problém především s administrací takové databáze.
Starosta odpověděl, že na tento objem práce bude třeba přijmout nového zaměstnance (tím je
zapotřebí navýšení mzdových prostředků), protože se jedná o množství práce, které nejde vtělit do
současných pracovních náplní zaměstnanců.
Informace které jsou potřebné a povinné jsou na stránkách obce, jediné, co lze nově vložit je
vzkazovník.
Ing. Slavík označil pár nápadů ke vzhledu stránek na internetu a důležitějším informacím, změnil bych
nějaké informace a údaje na úvodní stránce (navrhuje historii dát do historie a místo ní dát důležitější

věci jako jsou novinky a informace pro občany např. hodiny pro veřejnost, hodiny starosty pro
veřejnost, poslední hlášení místního rozhlasu aj.)
Stránky obce jsou o informacích a především o povinných základních informacích obce.
Starosta navrhl, aby Ing. Slavík podal návrh korektury stránek obce písemně a věc bude zvážena,
případně projednána s firmou Galileo.
8. Informace dle zákona o obcích, přezkoumání hospodaření obce
Starosta k bodu řekl, že se otázka informovanosti občanů projednal v předešlém bodě v souvislosti
s www stránkami obce. K dotazu na přezkoumání hospodaření obce v rámci povinností- dělá se
pravidelné přezkum hospodaření obce. Pokud má kdokoli ze zastupitelstva zájem je odkázán na Ing.
Svitákovou, které shromažďuje zápisy. Byla to pouze informace, proto nebylo přijato usnesení.
9. Schválení OZV č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2014, zákaz podomního a
pochůzkového prodeje
Starosta vysvětlil, proč je třeba vyhlášku zrušit- ve chvíli kdy jsme ji poslali ke kontrole, že má být
problém řeše nařízením obce, které může schválit rada obce.
Starosta navrhl usnesení: ZO Čížkovice schvaluje OZV č.1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 1/2014, zákaz podomního a pochůzkového prodeje.
Schváleno 14 pro
USNESENÍ:
ZO Čížkovice schvaluje OZV č.1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2014, zákaz
podomního a pochůzkového prodeje.
10. Projednání smlouvy o dílo s firmou RAEDER&FALGE s.r.o., Lovosice
Starosta informoval hosty a zastupitele o doporučení Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad k uzavření smlouvy o dotaci na akci Revitalizace zámeckého parku v Čížkovicích, Akce už
probíhá, na minulém zasedání byla schvalována částku, tak jak byla rozpočtovaná asi 11. mil Kč
V současné době je celá akce ve výši 7.293.297,-Kč z toho dílo od f. RAEDER & FALGE s.r.o. 6.767.687,-Kč, autorský a technický dozor 102.850,-Kč což dělá dohromady částku 6.875.537,-Kč
Ostatní náklady je náklad na aktualizaci projektu, dotační management, povinná publicita dále
administrace výběrového řízení, zpracování studie proveditelnosti a zpracování žádosti, dohromady
422.760,-Kč, což je v intencích do 10% ostatních nákladů jak to požadují regule pro evropské dotace.
Vše potřebné bylo soutěženo a proběhlo výběrové řízení (bylo zadáno firmě). Dotace by měla být
85%. Smlouva o dílo na částku 6.767.687,-Kč začíná být účinná po podepsání smlouvy o přidělení
dotace.
Starosta navrhl, aby ZO schválilo podepsání smlouvy o dílo firmou RAEDER & FALGE s. r. o a zmocnilo
starostu k podpisu smlouvy s regionální radou o poskytnutí dotace.
p. Kimmer -ta dotace činí 6.199.302,-Kč.
p. Čermák – je zarážející, že smlouva je podepsaná od nich a v harmonogramu už jsou započaty práce
od ledna
Harmonogram je napsaný od ledna, je to odvislé od podepsání dotace a zároveň jsou tak nastaveny
podmínky výběrového řízení, že práce začnou co nejdříve.
Ing. Moša, dotaz -ještě se nezačalo pracovat a už podle harmonogramu ta firma má a s něčím počítá,
kdy se sepíše smlouva a jsou tam malé sankce asi 15.000,-, když by se něco nesplnilo. To je otázka,
aby vše bylo řádně ošetřeno vše ve smlouvě a právníkem potvrzeno.

Starosta odpověděl, že my jako obec v případě nesplnění termínů ve smlouvě máme škodu ve výši té
dotace (6.199.302,-Kč) jako faktickou škodu, nikoli jako sankci kupř. z prodlení.
Všechny podmínky byly zadány už na začátku výběrového řízení.
p. Svojše nějaký odhad kdy ta dotace asi bude
Odpovězeno, že bychom měli být vyzváni v co nejkratší době, ale ještě jede na upřesnění p. Kimmer
s Ing. Bittnerem přímo na Regionální radu.
Starosta navrhl usnesení: ZO Čížkovice schvaluje smlouvu s dodavatelem RAEDER&FALGE s.r.o. a
zmocňuje starostu k jejímu podpisu a dále ZO zmocňuje starostu k podpisu smlouvy s regionální
radou Regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí dotace na akci Revitalizace zámeckého parku
v obci Čížkovice za celkovou cenu 7.293.297,-Kč.
Schváleno 12 pro, 2 se zdrželi (p. A. Kozel, p. J. Řehák)
USNESENÍ:
ZO Čížkovice schvaluje smlouvu s dodavatelem RAEDER&FALGE s.r.o. a zmocňuje starostu k jejímu
podpisu a dále ZO zmocňuje starostu k podpisu smlouvy s regionální radou Regionu soudržnosti
Severozápad o poskytnutí dotace na akci Revitalizace zámeckého parku v obci Čížkovice za
celkovou cenu 7.293.297,-Kč.
11. Zvolení pátého člena finančního výboru
Starosta na návrh předsedkyně finančního výboru Mgr. Bc. Týlové navrhl Ing. Mgr. Jaroslava Mareše
Starosta navrhl usnesení, že Ing. Mgr. Jaroslav Mareš je zastupitelstvem obce zvolen členem
finančního výboru.
Schváleno 14 pro
USNESENÍ:
ZO Čížkovice volí jako pátého člena finančního výboru Ing. Mgr. Jaroslava Mareše.
12. Různé, diskuze
Ing. Moša oznámil zastupitelům, že proběhl kontrolní výbor
- zajímal se o rozpracovaný projekt bezpečná obec (je tady jeden pojem tzv. depo v centru obce
Čížkovic Zámecká ulice neobjevil jsem to plánu na letošní rok jako investice jak dlouho to bude
sloužit jako depo a parkoviště kamionů, kde bude tráva, počítá se s tím, že až pan
místostarosta rozpracuje harmonogramy na stavební akce a budou termíny, jestli to také
nebude depo pro tu akci revitalizace zámeckého parku, jak dlouho to bude trvat obrubníky
jsou zničený atd.)
Starosta odpověděl, že toto je záležitost zastupitelstvo obce, nikoli kontrolního výboru a žádá
kontrolní výbor o schůzku, kde by se vyjasnily kompetence jednotlivých orgánů obce.
p. Jelínek – vrátil otázku, do kdy bude depo uprostřed obce
odpovězeno- bude se to vztahovat na dokončení projektu bezpečná obce, není možné určit přesný
termín, protože části projektu ještě nejsou dokončeny.
p. Skružná – Dotaz, zda obec nemá jiný pozemek k řešení tohoto problému.
p. Kimmer – odpověděl, že momentálně obec žádný takový pozemek nemá
Další příspěvek proběhl formou rozhovoru:
p. Kozel – obec skládá materiál u cementárny

p. Kimmer – toto je pozemek cementárny
p. Kozel – ale využívá to obec
p. Kimmer – obec to nepoužívá
p. Kozel – a ta hlína co tam je, čí je to a sama firma si to tam odkládá
p. Kimmer – je to firmy, která tady dělala
Ing. Moša – všechny tyto věci by měly být ve smlouvě ošetřeny i ohledně uložení odpadu a zpětného
potvrzení
Starosta konstatoval, že obec nemá legislativní možnost zasahovat na pozemku, který nevlastní, i
když Obec bude bez problémů na tomto problému s Cementárnou Lafarge spolupracovat.
Starosta ukončil veřejné zasedání a popřál hezký zbytek dne.
Konec jednání 21. 49 hod.

