Zápis z jednání – 4. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkovice
volebního období 2014-2018
Začátek jednání 18.00 hod dne 23. 03. 2015
Přítomni: Mgr. A. Waschta, P. Kimmer, Mgr. Bc. M. Týlová, Ing. J. Moša, Ing. V. Slavík, L. Trestr, M.
Svojše, P. Čermák, A. Kozel, J. Jelínek, S. Suchý, P. Skružná, Z. Gajdoš, J. Řehák, L. Oszvald (příchod
18.31 hod)
Hosté: Ing. Stará, Ing. Krobová – účetní kancelář, spravující účetnictví obce Čížkovice
Mgr. A. Waschta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo bylo svoláno řádně a včas a je
usnášeníschopné.
A)
Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhu na členy návrhové komise plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám
navrhl Ing. V. Slavíka, p. J. Řeháka, p. P. Čermáka
-> Schváleno 11 pro, 3 se zdrželi (Ing. V. Slavík, p. J. Řehák, p. P. Čermák)
USNESENÍ:
ZO Čížkovice schvaluje toto složení návrhové komise: Ing. V. Slavík, p. J. Řehák, p. P. Čermák
B)
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval k návrhu na ověřovatele zápisu plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl
p. Z. Gajdoše a p. M. Svojšeho
-> Schváleno 12 pro, 2 se zdrželi (p. Z. Gajdoš, p. M. Svojše)
USNESENÍ:
ZO Čížkovice schvaluje tyto ověřovatele zápisu: p. Z. Gajdoš, p. M. Svojše
C)
Schválení programu zasedání
Pan starosta přečetl program a vyzval plénum k návrhu na doplnění. Nikdo nic nenavrhl.
-> Schváleno 14 pro
USNESENÍ:
ZO Čížkovice schvaluje předložený program jednání zastupitelstva obce Čížkovice
1)
Podání informace o činnosti rady obce Čížkovice ze dne 23. 2. a 18. 3. 2015
Starosta přečetl informace o činnosti rady obce Čížkovice ze dne 23. 2. a 18. 3. 2015.
1A)
Starosta navrhl informovat o obchodu s pohostinstvím v Želechovicích a o půjčce spol.
Serviso.
-> Schváleno 10 pro, 1 proti (p.Z. Gajdoš) a 3 se zdrželi (p. A. Kozel, p. J. Jelínek, p. P. Kimmer)
K otázce obchodu s pohostinstvím v Želechovicích starosta informoval o doporučení právničky obce,
že je možnost dotovat provoz s určitým omezením a dále že je doporučeno vyhlásit výběrové řízení.
Starosta informoval o tom, že JUDr. Kudrnová připravila návrh smlouvy s garancí všech tří obcí
Třebívlice, Třebenice a Velemín, kterou by mělo projednat zastupitelstvo jednotlivých obcí. Ředitelka
firmy Serviso požádala o projednání možnosti smlouvy bez garancí s tím, že garance jsou dány
zakladatelským postavením všech tří obcí. To JUDr. Kudrnová po přezkoumání stanov a občanského
zákoníku nedoporučila. Předpokládá se tedy, že spol. Serviso od půjčky odstoupí.

USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí informace o jednání v otázkách obchodu
s pohostinstvím v Želechovicích a o půjčce spol. Serviso.
DISKUZE:
p. Saic: dotaz ohledně rekonstrukce budovy obecního úřadu, zda je použitelný původní projekt na
rekonstrukci (zateplení budovy atd.) nebo se bude vypracovávat projekt nový
odpověď: p. starosta vysvětlil, že vzhledem k možnosti získání dotace na celkovou rekonstrukci
včetně mobiliáře byl projekt pouze rozšířen i o rekonstrukci interiéru budovy a že původní projektová
dokumentace je použitelná. Dále informoval o tom, že celý projekt ještě nebyl vyhodnocen a tudíž
nevíme, jestli dotaci získáme.
p. Čermák: o co se jedná v případě dotazu p. Mareše na kvalitu vody
odpověď: p. starosta vysvětlil, že u p. Mareše byl prodejce s nabídkou čističky pitné vody, který udělal
test vody a řekl mu, že je závadná. Dále starosta informoval, že po rozhodnutí rady obce Čížkovice již
zaslal podnět na Krajskou hygienickou stanici v Ústí nad Labem, územní pracoviště Litoměřice a čeká
na jejich vyjádření.
1B)
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí informace o činnosti
rady ze dne 23. 2. a 18. 3. 2015.
-> schváleno 14 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí informace o činnosti rady ze dne 23. 2. a 18. 3. 2015.
2)
Projednání hospodaření za IV. čtvrtletí 2014
Starosta předal slovo Ing. Staré, aby zodpověděla připomínku p. Mareše, že nebyly příjmy srovnány
rozpočtovým opatřením. Ing. Stará vysvětlila, jak došlo k překročení příjmů (v rámci účetních postupů
a převodů při účetní uzávěrce) a že se nejedná o chybu.
DISKUZE:
p. S. Kimmer: dotaz, zda došlo v roce 2014 k přečerpání výdajů
Ing. Stará vysvětlila, že k přečerpání výdajů v žádném jednotlivém paragrafu nedošlo a že vše bylo
srovnáno v posledním rozpočtovém opatření
Na poznámku p. S. Kimmera ohledně rekonstrukce středu obce (ohrazení rybníku) starosta reagoval
informací, že projekt na revitalizaci středu obce byl schválen minulým zastupitelstvem, které mělo 2,5
roku možnost do projektu nahlédnout a vyjádřit se k němu.
PŘÍCHOD p. Oszvald 18:31
p. S. Kimmer: dotaz z čeho obec zaplatila mostek
odpověď: z eurodotace, která byla schválena Krajským úřadem, ministerstvem místního rozvoje a
všemi kontrolními orgány
p. Čermák: proč je vyšší daň z nemovitostí na straně příjmů
odpověď: přišla vyšší daň, než se předpokládalo, výdaje a příjmy se do rozpočtu dělají odhadem
z desátého měsíce a nedá se to přesně určit, proto může dojít k výkyvu
p. Čermák: dotaz k položce prodej pozemků, proč je nižší než se předpokládalo
odpověď: nebyly ještě všechny nové parcely prodané a spadly tedy do letošního roku
p. S. Kimmer požaduje od Ing. Staré zaslat vyúčtování dotace na mostek

Ing. Stará odpovídá, že mu to dát nemůže, že to může poskytnout pouze zastupitelům, p. starosta
tedy požádal Ing. Starou o vyúčtování sám, aby ho mohl předat k nahlédnutí p. S. Kimmerovi
2A)
Pan starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje hospodaření obce za IV.
čtvrtletí 2014 bez výhrad.
-> schváleno 15 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje hospodaření obce za IV. čtvrtletí 2014 bez výhrad.
2B)
Pan starosta navrhl schválení rozpočtové změny pro tento rok a usnesení: Zastupitelstvo
obce Čížkovice schvaluje nárůst obecního rozpočtu 2015 o položku 4112 ve výši 250 600,- Kč.
-> schváleno 15 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje nárůst obecního rozpočtu 2015 o položku 4112 ve výši
250 600,- Kč.
ODCHOD Ing. Staré a Ing. Krobové v 18:47
3.
Projednání žádosti o zřízení chodníku k rodinnému domu č. p. 49, Želechovice
Starosta předal slovo místostarostovi, který vysvětlil situaci k žádosti p. Sečkara o zřízení chodníku
k rodinnému domu č. p. 49 v Želechovicích a informoval, že bylo již dříve odsouhlaseno, aby si p.
Sečkar udělal chodník na své náklady.
DISKUZE:
dotaz proč se nezpevnilo celé, ale jen kousek k p. Sečkarovi
odpověď: nikdo jiný o silnici nepožádal, pouze p. Sečkar
p. Jelínek: dotaz kdo rozhodl o ukončení cesty v tomto místě
p. P. Kimmer: cesta končí v místě, kde má p. Sečkar garáž (vysvětluje na mapě, kde končí cesta)
Mgr. Bc. Týlová: dotaz o jakou délku chodníku se jedná
p. Sečkar odpověděl, že o 11 m
p. starosta řekl, že je třeba uvážit, jestli neudělat chodník rovnou delší a nejprve tedy zjistit, kdo má o
to zájem
odpověď p. Čermáka: cesta vede dále k p. Brůžovi, který chodník nechce, a k němu a on ho také
nechce
p. Suchý: dotaz proč se to nespojí s více akcemi (v ul. Zámecká a u rodinných domů)
p. P. Kimmer: bylo odsouhlaseno, že u nových RD se chodníky předělají, ale lidi si to zaplatí
pí. Skružná: kdo bude platit vybudování stání v Zámecké ulici
odpověď: obec
p. starosta souhlasí s p. Slavíkem, že tady už se jedná o opravu, nikoliv o vybudování. Stanovíme
princip, že bude třeba zpevnit, tak to zpevníme, když to bude na obecním pozemku. Pokud se bude
jednat o opravu stávajícího, tak už to bude v režii lidí.
p. Suchý: p. Sečkar nemá chodník, ale má příjezdovou cestu, navrhuje vybudování chodníku zaplatit
p. starosta to bere jako protinávrh, zároveň bere návrh p. Moši, aby byla vypracována směrnice,
kterou zastupitelstvo obce schválí

3A)
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí s vybudováním chodníku
k domu č. p. 49 v Želechovicích.
-> 8 pro, 4 proti (Ing. Moša, L. Oszvald, J. Řehák, A. Kozel), 3 se zdrželi (M. Svojše, L. Trestr, P.
Kimmer)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí s vybudováním chodníku k domu č. p. 49 v Želechovicích.
3B)
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje starostu a radu obce
k vypracování zásad financování drobných komunikací na pozemcích obce.
-> 15 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje starostu a radu obce k vypracování zásady financování
drobných komunikací na pozemcích obce.

4.

Projednat prodej části parc.č. 311/75 v k.ú. Čížkovice p. Novotnému

Starosta předal slovo místostarostovi.
ODCHOD p. Mgr. Waschta 19:10, PŘÍCHOD 19:12
P. P. Kimmer vysvětluje situaci, že p. Novotný si dal žádost na 1 garáž, postavil si tam 3. Aby to mohl
zlegalizovat, potřebuje, aby byl pozemek jeho.
DISKUZE:
p. Oszvald: dotaz jestli má p. Novotný stavební povolení
p. P. Kimmer odpověděl, že nemá
p. Oszvald: tak mu to neprodáme, vždyť už jsme to jednou zamítli
p. P. Kimmer se dotazuje p. Novotného na vyjádření stavebního úřadu. Ten zatím nic nedostal. SÚ mu
nemůže dát vyjádření, když pozemek není jeho. Otázkou je, jestli by toto umístění stavební úřad
schválil. Také informuje o tom, že se již předpokládal prodej části parcely p. Novotnému, ale jednalo
se pouze o 1 garáž, nikoliv o 3.
pí. Skružná: dotaz, zda je pravda, že silnice je na pozemku p. Novotného, a o kterou silnici se jedná
odpověď: p. P. Kimmer: nejsem si toho vědom, vyznačovalo se to mezníky, jedná se o silnici k jeho
pozemku a k pozemku p. Černého
p. Slavík: dotaz, zda garáže splňují všechny normy, ohledně blízkosti silnice
p. P. Kimmer nastiňuje možné problémy, vše je na stavebním úřadu, aby stanovil podmínky
p. Svojše: dotaz, zda je garáže případně kam posunout, pokud by stavební úřad určil podmínky
vzdálenosti od silnice, abychom nebyli v další neřešitelné situaci
p. Novotný reaguje na dotaz a říká, že stavební úřad s umístěním garáží problém nemá, byla by mu
udělena výjimka
Pan starosta ukončil diskuzi a navrhuje toto znění usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí
s prodejem části pozemku parc.č. 311/75 v k.ú. Čížkovice.
-> 4 pro (p. Řehák, p. P. Kimmer, Mgr. Waschta, p. Gajdoš), 9 proti, 2 se zdrželi (pí. Skružná, p. Slavík)
Nebylo přijato.

USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 311/75 v k.ú. Čížkovice.
Nebylo přijato.
5.

Určení strategie u plánovaných investičních akcí

5A) Odkanalizování Želechovic
Pan starosta upozornil, že se bude řešit strategie, nikoliv realizace. Vybudování závísí
1. na spolupráci se SVS, který musí rekonstruovat čističku v Čížkovicích,
2. aby obec dostala nějaký příspěvek, musí splňovat určitý počet přípojek (obyvatel).
Je důležité rozhodnout, jestli se bude kanalizace realizovat prioritně, a přitom se budou hledat
všechny možnosti, jak na ni získat příspěvky, případně dotaci, ale bude se počítat s tím, že ji v
nejhorším zaplatí obec celou, nebo zda se bude prioritně řešit otázka příspěvků a dotací.
V rámci získání nových přípojek je třeba odkoupit pozemky od majitelů v Benešově ulici. Starosta
předal slovo místostarostovi, který vysvětlil, že minulé zastupitelstvo schválilo variantu, která
zahrnuje v rámci Želechovic domovní čističky na oboře, domovní čističky na rybníčku a střed obce
Želechovice by se tlačil podél silnice do šachty, odkud by šel samospádem do čističky. Druhá část
tlakové kanalizace je celá Benšova ulice, která dnes teče do cementárny. Tam byl odkoupen
pozemek, kde by se udělala nová přečerpávací stanice, a z té by se to tlačilo Benešovou ulicí pod
silnicí do šachty, která je před hospodou, a odtud by vše teklo samospádem do čističky. Předpoklad
je, že nově vzniklá kanalizace souběžná s ul. Benešova, by šla také samospádem do přečerpací
stanice, ale může to být ještě jinak. Společnost Veolia (51%) a Severočeská vodárenská společnost
(49%) rozhodují, jestli na to obci přispějí. Zatím se společnosti nevyjádřily.
Starosta zopakoval, že je třeba určit strategii.
A dále, že je třeba určit strategii odkupu pozemků od obyvatel v Benešově ulici, jestli mají zájem
prodat celé nebo jen část na výstavbu komunikace a zbytek si prodají sami. Pro nás by to znamenalo
odvodnění obce (povrchová voda).
Předpokládáná plná cena vybudování kanalizace je zhruba 35 mil. Kč.
DISKUZE:
p. S. Kimmer: všichni budoucí stavebníci by měli mít podmínku, že se musí připojit ke kanalizaci
odpověď: p. P. Kimmer vysvětluje, že na to je od r. 2006 zákon
p. Slavík: prioritní by měla být kanalizace v Želechovicích a nemělo by se na nic čekat
p. starosta souhlasí, kanalizace by se měla dělat, dokud na to obec má prostředky a nemusí si na to
půjčovat. I kdyby to obec platila celé, nemělo by to nijak výrazně zasáhnout do stability rozpočtu
obce.
p. S. Kimmer: kanalizace se řeší již od roku 2010
p. P. Kimmer: bohužel minulé zastupitelstvo rozhodlo, že se již další pozemky kupovat nebudou. V té
době nebyl SČVAK nakloněn projektům, který jsme měli rozpracovaný od projektanta, který zemřel, a
nikdo jiný se technologií navrženého řešení v naší republice nezabývat.
p. Svojše: nepamatuje si, že by se zamítl odkup pozemků. Pamatuje si, že p. P. Kimmer měl oslovit lidi
s nabídkou odkupu
p.Kimmer: sděluje, že toto řešení navrhl, ale zastupitelstvo to zamítlo
pí. Skružná: dotaz zda by se zároveň s tím budovala nová čistička odpadních vod
p. starosta odpovídá, že rekonstruovala, aby kapacitně splňovala požadavky. Je to na SVS, pokud by
nechtěli rekonstruovat, musela by se postavit nová, čímž porostou náklady.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby v otázce odkanalizování Želechovic a
části Čížkovic byla prioritní vlastní stavba kanalizace.
-> 15 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby v otázce odkanalizování Želechovic a části Čížkovic
byla prioritní vlastní stavba kanalizace.
5B)

Určení strategie pro odkup pozemků od vlastníků v ul. Benešova.

Pozemky vykoupit buď celé, nebo jen jejich část (pruhu o 8-10 m) na zřízení komunikace.
P. P. Kimmer ukazuje předběžný plán na 36 nových parcel a navrhuje udělat průzkum, co by lidé byli
ochotni prodat.
DISKUZE:
p.Slavík: již tu ten záměr byl, dotazovala se obec na ochotu lidí prodat pozemky, s jakým výsledkem?
Odpověď p. P. Kimmer: je to cca. 7 let, 4 byli proti
p. Slavík: silnice se sítěmi nejde vybudovat bez jejich souhlasu?
odpověď: nejde, pouze u staveb státního významu jde udělat vyvlastnění
p. Moša: proč tam jsou 2 silnice, to jsou malinké ty parcely. Kdo to navrhl?
odpověď: p. P. Kimmer (cca.před 10 lety) parcely mají kolem 800 m2, v zájmu obce je mít co nejvíce
nových stavebníků a obyvatel. Za nové obyvatele by obec měla cca. 1,1 mil. Kč ročně.
p.Slavík: dotaz zda lidé vlastní komplet celé to pole, až ke kolejím
odpověď: ano, každý má za svým domem pole, až ke kolejím ne
p. Oszvald: je pro odkup pouze pruhu pro vybudování komunikace
p. starosta: je třeba dosáhnout odkupu alespoň pruhu pro vedení sítí a odvodnění obce horní části
obce
pí. Skružná navrhuje, aby silnice byla tak široká, aby se tam vešly 2 chodníky (ne jako u nových RD)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje radu obce vypracováním postupů
s průzkumem prodejnosti pozemků v Čížkovicích, ul. Benešova.
ODCHOD pí. Skružná 20:13
p. Oszvald: navrhuje udělat průzkum na odkoupení pruhu na jednu komunikaci
p. P. Kimmer: protinávrh udělat průzkum, co kdo chce prodat
p. Svojše: souhlasím s p. Oszvaldem, ale určit podmínku za přijatelnou cenu
5B)
Udělat průzkum, co kdo chce prodat
-> hlasováno 2 pro (p. P. Kimmer, p. Gajdoš), 7 proti, 5 se zdrželo (Mgr. Bc. Týlová, A. Kozel, J. Jelínek,
Ing. Slavík, Mgr. Waschta)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice zamítá průzkum o způsobu odkupu pozemků mezi vlastníky
v Benešově ulici.

5C)
Návrh p. Oszvalda: Zjistit průzkumem nákup 1 pruhu na vybudování 1 komunikace a
inženýrských sítí o šířce 10 m souběžnou s ul. Benešova.
PŘÍCHOD pí. Skružná 20:21
-> 12 pro, 3 se zdrželi (p. Gajdoš, p. Jelínek, p. Kozel)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje zjistit průzkumem nákup 1 pruhu na vybudování 1
komunikace a inženýrských sítí o šířce 10 m souběžné s ul. Benešova.
5D)

Veřejné osvětlení

Pan starosta řekl, že je třeba rozhodnout o postupu v rámci veřejného osvětlení, zda obec provede
kompletní rekonstrukci nebo pouze dovybavení veřejného osvětlení (dosazení sloupů, snížení hlavic).
Jedna z nabídek byla od společnosti, která by částečně pokryla režii tím, že by osvětlení provozovala,
a současně nabídla při kompletní rekonstrukci zavedení optických kabelů. Cena celkové rekonstrukce
by se pohybovala kolem 7 mil. Kč, rekonstrukce dovybavením pak 1,3 mil. Kč.
DISKUZE:
p. Oszvald: jsou firmy, které nabízejí rekonstrukci osvětlení, které ho vybudují a platí se
z prokazatelných úspor, to znamená, že pokud k úsporám nedojde, obec to nic nestojí. Máme
takovou nabídku?
Odpověď: je tu spousta nabídek, které obsahují i toto
p. Oszvald: rozhodně preferuje kompletní rekonstrukci včetně uložení optických kabelů
p. Čermák: v Želechovicích není o čem diskutovat, tam je to potřeba
p. Saic: měli byste si říct, na co má obec peníze a podle toho se rozhodnout, co je potřeba
odpověď p. starosty: všechny tyto akce by zdaleka neměly překročit 51 mil. Kč (což byla investice na
zasíťování nových RD) a neměl by pro obec být problém toto zafinancovat
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje strategický záměr kompletní rekonstrukce
veřejného osvětlení s položením další moderní kabeláže.
-> 14 pro, 1 se zdržel (p. Kimmer)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje strategický záměr kompletní rekonstrukce veřejného
osvětlení s položením další moderní kabeláže.
5E)

Projekt na sportovní a dětské hřiště

Pan P. Kimmer žádá o souhlas s odkupem pozemků za školou na sportovní areál a dětské hřiště, aby
bylo možné zadat projekt. Umístění má tu výhodu, že v tělocvičně je sociální zařízení
a je to ve středu obce. O ceně zatím jednáno nebylo.
ODCHOD p. Řehák 20:44
DISKUZE:
p. Pařízek: dotaz jak je to s odkupem pozemků na dětské hřiště v Želechovicích
odpověď: obec má vytažené vlastníky z katastru nemovitostí a bude je oslovovat
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje odkup pozemků části parc. č. 487/8, části
parc. č. 487/7 a parc. č. 487/6 v k.ú. Čížkovice a přikazuje radě vyžádat podklady od stavební a
sportovní komise k zadání projektu.
-> 14 pro

USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje odkup pozemků části parc. č. 487/8, části parc. č. 487/7 a
parc. č. 487/6 v k.ú. Čížkovice a přikazuje radě vyžádat podklady od stavební a sportovní komise
k zadání projektu.
6)

Určení strategie pro dopravu občanů

PŘÍCHOD p. Řehák 20:46
Pan starosta nastínil návrh na koupi menšího autobusu, který by zajišťoval dopravu dětí do škol
z několika zastávek v Želechovicích a několika v Čížkovicích a o víkendy by měl využití pro sportovní
oddíly. Začalo by se dotazníkovou akcí, kterou by se zjistilo, jestli by o to lidé měli zájem a jak by byl
autobus využívaný.
DISKUZE:
P. S. Kimmer: o jak velký autobus by se jednalo
odpověď: pro cca 25 osob, jednalo by se opravdu o přepravu osob, zjišťování dalších informací se
bude odvíjet od strategického rozhodnutí zastupitelstva.
p. Slavík: dotaz, zda byl zvažován pronájem autobusu
odpověď p. starosta: ano, ale pokud bychom oslovili pro spolupráci Lovosice, mám obavu, že bychom
nebyli ve výhodném postavení a město by na tom mohlo chtít vydělat. Byli by 2 profesionální řidiči,
kteří by se střídali po týdnu.
p. Slavík: pak už nebude tlak na kraj a obec bude po ukončení vlastní dopravy úplně bez spojení
p. starosta popisuje jednání kraje a jejich reakce na stížnost obce
p. Slavík: nejsem proti autobusu, ale měli by se ozvat především lidi a rozhodně bychom neměli být
zticha
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí s přípravou vlastní dopravní autobusové linky.
-> 15 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí s přípravou vlastní dopravní autobusové linky.

7)

Posouzení členství obce v Euroregionu Labe a Svazu měst a obcí

P. starosta vysvětluje, že pro obec nemá členství v Euroregionu Labe a Svazu měst a obcí žádný
význam. Euroregion Labe ovládají velká města Děčín a Ústí nad Labem, tam malá obec nemá šanci.
DISKUZE:
p. Kimmer: Svaz měst a obcí nám zvýšil příjem
p. starosta: ne, to bylo Sdružení malých samospráv
p. Slavík: Kolik se platí příspěvky do těchto spolků?
odpověď: asi 5 000,- Kč ročně
p. Slavík: já jsem s nimi řešil něco právního a nic po mě, ani po obci nechtěli
p. starosta: to poskytuje Sdružení malých samospráv taky. Můžeme to odložit, abyste měli čas se nad
tím zamyslet
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje vystoupení obce z Euroregionu Labe a Svazu
měst a obcí.

-> 13 pro, 2 se zdrželi (p. Čermák, Mgr. Bc. Týlová)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje vystoupení obce z Euroregionu Labe a Svazu měst a obcí.
8)

Výsledek dotazníkové akce na sběr a svoz bioodpadu od občanů Čížkovic

Pan starosta informuje zastupitelstvo o výsledku dotazníkové akce na svoz bioodpadu. Zájemců bylo
116, celková cena svozu za sezónu je 128 412,- Kč.
DISKUZE:
p. Čermák: nejvíce bioodpadu je na podzim, když padá listí. Mělo by se řešit i toto
p. starosta: mělo by se to řešit průběžně zkušenostmi, na to máme sběrný dvůr
p. Kozel: máme sběrný dvůr, proč budeme vyhazovat další peníze?
p. starosta: je stanoveno zákonem, že obec to musí zajistit
p. Suchý: bioodpad jde do kompostárny
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 130 kusů
nádob na svoz bioodpadu se spol. BEC odpady s.r.o. v rámci předložených cen.
-> 15 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 130 kusů nádob na svoz
bioodpadu se spol. BEC odpady s.r.o. v rámci předložených cen.
9)

Různé, diskuze

p. Čermák: dotaz zda se již pracuje v parku
odpověď: ano
Starosta na závěr informoval o volbě osadního výboru v Želechovicích. Poté ukončil zasedání a popřál
všem hezký zbytek dne.
Konec jednání ve 21:24.

