Zastupitelstvo obce Čížkovice
Usnesení ze dne 30.11. 2015, číslo 30/11/15 - (číslo bodu, podbod)
1. Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje
1.1. rozpočtová opatření č. 5/2015 bez výhrad.
1.2. prodej parcely č. 311/72 pí. V.R., Děčín, parcely č. 311/66 p. T.B., Podsedice, prodej parcel
č.311/61 a 311/82 p. M.H., Čížkovice, parcely č. 282/3 p. J.K., Vchynice a parcely č. 278/7 p.
M.P., Lovosice. Parcela č. 282/4 bude nabídnuta druhému pořadí p. J.H.. Pokud bude o
parcelu mít zájem, schvaluje zastupitelstvo obce Čížkovice prodej jemu, pokud parcelu
odmítne, bude parcela prodána pí. M.M. z Lovosic.
1.3. Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby se Severočeskou vodárenskou
společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, a pověřuje starostu jejím podpisem
poté, co bude zkontrolována právní zástupkyní obce.
1.4. záměr zřízení přístřešku v areálu myslivny v Želechovicích.
1.5. úhradu zvýšeného vodného a stočného v kabinách na fotbalovém hřišti tak, že klub uhradí
částku ve výši průměru posledních 3 let, zbylou částku uhradí obec ze svého rozpočtu.
1.6. záměr opravy podlahy v tělocvičně.
1.7. změny Údajů o registrované sociální službě a Dodatek č. 1 ke zřizovací listině z 20.12.2007.
1.8. záměr zadání studie na rekonstrukci veřejného osvětlení ve třech variantách: 1. kompletní
rekonstrukce, 2. velké úpravy na celých trasách a 3. opravy poškozených částí.
1.9. ukončení řešení vlastní dopravní linky s tím, že ji nebude zřizovat.
1.10.
pořízení nového čerpadla odpadních vod do přečerpávací stanice u Komastavu.
2. Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí
2.1. zprávu o činnosti rady obce ze dne 26.10. a 11.11.2015
2.2. informaci o průběhu čerpání akce „Revitalizace zámeckého parku“.
3. Zastupitelstvo obce Čížkovice
3.1. v souladu s ustanovením § 54 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, nesouhlasí s výsledky projednání návrhu
ÚP Čížkovice a vrací pořizovateli s těmito pokyny k úpravě a novému projednání.
Pokyny k úpravě:
- zamítnout námitku vlastníka TY INVEST GROUP, s.r.o., Praha – doručenou na MěÚ
Lovosice dne 15.10.2015,
- zamítnout námitku společnosti České přístavy a.s., Praha – doručenou na veřejném
projednání dne 19.10.2015,
- zamítnout připomínku p. Lubomíra Červinského, Boreč – doručenou na MěÚ Lovosice dne
21.10.2015,
- zamítnout námitku p. Antonína Jenčíka, pí. Marty Štýbrové, Čížkovice – doručenou na
MěÚ Lovosice dne 21.10.2015.
4. Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí
4.1. s navýšením cen v tělocvičně a pověřuje radu obce tvorbou ceníku platného od 1.1.2016 s
tím, že děti do 18 let v rámci činnosti Čížkovických družstev budou mít vstup zdarma.
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