Zápis z jednání – 11. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkovice volebního
období 2014-2018
Začátek jednání 18:04 hod. dne 1.2.2016
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, Zdeněk Gajdoš, Jaroslav Řehák
Hosté: Martin Jaroš – MěÚ Lovosice, zhotovitel územního plánu
Mgr. A. Waschta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno a je
usnášeníschopné.
Starosta dále vyzval všechny přítomné, aby mluvili do mikrofonu a nejprve řekli své jméno.
A) Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhu na členy návrhové komise plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p.
Kozla, p. Čermáka a sl. Týlovou.
-> schváleno 12 pro, 3 se zdrželi (p. Kozel, p. Čermák, sl. Týlová)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje tyto členy návrhové komise: p. Kozel, p. Čermák, sl. Týlová.
B) Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval k návrhu na ověřovatele zápisu plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl Ing. Slavíka
a p. Jelínka.
-> schváleno 13 pro, 2 se zdrželi (Ing. Slavík, p. Jelínek)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Slavíka a p. Jelínka.
C) Schválení programu
Starosta informoval o několika věcech, které má do různého:
- přesun financí ze školního příspěvku do investic
- odsouhlasení změny financí na konci roku 2015
- odsouhlasení financí na vícepráce při akci „Revitalizace zámeckého parku“
Další návrhy na změnu programu nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice
schvaluje předložený program jednání doplněný do různého o přesun financí ze školního příspěvku do investic,
odsouhlasení změny financí na konci roku 2015, odsouhlasení financí na vícepráce při akci „Revitalizace
zámeckého parku“.
-> schváleno 15 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený program jednání doplněný do různého o přesun financí ze
školního příspěvku do investic, odsouhlasení změny financí na konci roku 2015, odsouhlasení financí na
vícepráce při akci „Revitalizace zámeckého parku“.
1. Podání informace o činnosti rady ze dne 18.1.2016
Starosta informoval o činnosti rady obce dne 18.1.2016.
Žádné dotazy nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o
činnosti rady v období od minulého zasedání zastupitelstva obce.
-> schváleno 15 pro
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USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o činnosti rady v období od minulého zasedání
zastupitelstva obce.
2. Revokace usnesení k územnímu plánu Čížkovice a projednání investičního záměru Českých přístavů a.s.
Starosta informoval přítomné o schůzce s právníky JUDR. Kudrnovou a JUDr. Císařem a dále o poradě
zastupitelů, kde byli zastupitelé seznámeni s návrhy právníků na řešení.
Starosta dále informoval, že vyčíslená škoda od p. Hadaše ve výši 9 mil. Kč nemusí být konečná. Mohlo by
kromě škody za změnu užívání pozemků dojít i k vyčíslení škody za zmaření investičního záměru, což by mohlo
být řádově několik desítek milionů korun.
DISKUZE:
P. Doubrava se zeptal, co platí, zda hala po obou stranách silnice nebo pouze za nimi.
Starosta odpověděl, že se neřeší to, jak bude vypadat stavba, ale jedná se o změně územního plánu. Zda
ponechat pozemky pro výrobu a skladování nebo je změnit na zelenou plochu a vystavit obec ztrátě.
Starosta přivítal p. Jaroše z MěÚ Lovosice a uvedl, že za zahradami obyvatel dotčené části obce musí být
biokoridor o šířce 40 m.
P. Kaduk řekl, že všechen zápach a hluk jim půjde do domů, především v noci, a že si to mají (zřejmě
zastupitelé) postavit za svými domy.
Na to reagoval starosta tím, že to není přímo za domy, je zde délka zahrad a ještě biokoridor a protihluková
stěna. Navíc České přístavy budou muset zřejmě objekt zapustit vzhledem k terénu.
Místostarosta řekl, že průmyslová zóna je zde od roku 2001 a všichni ho schválili. V současné době je těžké bez
následků něco změnit.
P. Kaduk řekl, že s tím nesouhlasí. Mají zde silnici ze dvou stran a teď by byl ještě i ze třetí strany.
Starosta na mapě ukázal, kde končí biokoridor.
P. Kaduk se zeptal, zda jim může někdo dokázat, že tam nebude hluk, zápach atd.
Starosta odpověděl, že dle slov p. Hadaše budou České přístavy úzce spolupracovat s obcí, plány ještě nemají a
ohledně projektu není nic rozhodnuto.
p. Hadaš vysvětlil, že stavba podléhá velké EIA, která řeší vše (hluk, hygienický dopad na životní prostředí atd.).
Dále slíbil, že vrata budou situována od obce směrem k silnici vedoucí k cementárně. Dále uvedl, že některé
pozemky jsou již ve vlastnictví p. Černého (majitel Českých přístavů a.s.). Jedná se pouze o tom, jestli halu
budou moci posunout, záměr byl již schválen.
P. Nergl se zeptal, zda není lepší obětovat několik milionů korun za změnu ÚP než ničit vzhled obce.
Starosta odpověděl, že nejde o investici (nebude to stavět obec), ale o škodu ve výši desítek milionů korun,
kterou by obec musela uhradit.
Místostarosta řekl, že v roce 2022 obec přijde o příjmy ze skládky a je třeba se koukat do budoucna.
Starosta řekl, že hala tam stát bude, pouze by se posunula blíž k obci. Dále řekl, že s výstavbou se již počítá.
P. Doubrava chtěl vidět platný územní plán. Ten bohužel nebyl připraven k promítání, proto místostarosta
ukázal na mapě všechny pozemky určené k podnikání.
Starosta připomněl problém s p. Novikem a kvasničkárnou, kde obci také hrozí škoda. Pokud by došlo k dalšímu
vyčíslení škody, obec už by to neutáhla. V případě kvasničkárny se ZO postavilo proti a není zatím jasné, jak
dopadne soud.
P. Svojše upozornil, že pozemky p. Novika jsou určeny k exekučnímu prodeji. Pokud bude obec otálet s ÚP,
může je někdo koupit a postavit tam cokoliv.
Starosta na to reagoval, že prodej je již podchycen. Byl kontaktován správce a v případě prodeje pozemků, je
obec odkoupí.
P. Oszvald zopakoval, že se jedná pouze o posunutí, a zauvažoval, zda posunutí haly o 50 – 60 m stojí za desítky
milionů a finanční problémy.
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Pí. Nerglová se zeptala směrem k zastupitelům, zda jim to stojí za prázdné domy, protože se lidé odtamtud
chtějí odstěhovat.
Starosta znovu zopakoval, že budova nebude hned za domy – bude zde biokoridor, protihluková stěna, pak
teprve budova situovaná k silnici k cementárně.
Pí. Nerglová se zeptala, kdo v roce 2002 schvaloval územní plán.
Starosta odpověděl, že v roce 2001 to schválilo zastupitelstvo a nebyla podána jediná námitka.
Vystoupil p. Pařízek a zeptal se, o co se jedná, zda o kvasničkárnu nebo o halu.
Starosta vysvětlil, že se jedná o logistický areál pro zásilkovou službu GEIS. Dále ujistil, že se nejedná o
kvasničkárnu, tam je zastupitelstvo rozhodně proti.
Dále upozornil, že pokud by při soudu obec nevyhrála ani jeden spor, může být škoda až 60 mil. Kč.
P. Pařízek se zeptal, kde to přesně je a zda budou auta jezdit od cementárny.
Starosta znovu ukázal na mapě, kde se má areál nacházet, a řekl, že vjezd do areálu bude od silnice
k cementárně, tedy mimo obec.
Přítomný host se ujistil, že se nejedná o tom, co se bude stavět, ale kde se to bude stavět.
Starosta znovu ujasnil celou situaci s posunutím areálu. Dále informoval, že dle právníků mohlo k vyčíslení
škody dojít už v květnu, pokud by ZO neschválilo první záměr Českých přístavů.
p. Pařízek se zeptal, proč se budova posouvá.
Starosta odpověděl, že to není v řešení. Řeší se, jestli se pozemky nechají v průmyslové zóně nebo se změní na
zelenou plochu.
Místostarosta upřesnil, že kvasničkárna jsou jiné pozemky blíže k Sulejovicím.
P. Kaduk se zeptal, co se s tím dá potom dělat (až bude postavené).
Starosta řekl, že pokud nebudou plněny podmínky velké EII, musí se řešit dál, a požádal p. Jaroše, aby k tomu
něco řekl.
P. Jaroš řekl, že obec zatím dává „malou zelenou“, vše se bude řešit později v rámci územního řízení a v rámci
velké EIA, kdy se bude moci vyjádřit i veřejnost. V rámci velké EII se budou řešit protihluková opatření, dále
bude v rámci stavebního řízení přesně vyčísleno, kolik se bude navážet aut atd. Pokud České přístavy pak
přesáhnou stanovené limity (např. hluku), budou to muset řešit. Stejně se děje třeba i v cementárně.
Následovala krátká diskuze mezi p. Kadukem a p. Jarošem.
P. Doubrava se zeptal, zda EIA řeší i případné rušení televizního signálu.
P. Jaroš odpověděl, že haly nebudou až tak vysoké. Dá se řešit v rámci územního řízení tím, že obec dá
požadavek na oslovení radiokomunikací, aby se k problému vyjádřili.
Starosta přislíbil, že obec bude v rámci územního řízení vyjádření radiokomunikací požadovat.
Na dotaz p. Pařízka, zda obec o prodeji věděla a nemohla pozemky koupit, starosta připomněl situaci, která
nastala s pozemky p. Novika. Původní majitelé pozemků je prodali p. Novikovi, aniž by obec věděla, že se
pozemky prodávají a mohla je tedy koupit dříve než p. Novik, což by tehdejší zastupitelstvo jistě schválilo. Navíc
pak byli původní majitelé podepsaní v petici proti stavbě kvasničkárny.
Na to reagovala pí. Žaludová, že majitelé asi chtěli více peněz než 100,- Kč za m², které obec nabízela.
Starosta znovu zopakoval, že obec o prodeji pozemků nevěděla a nemohla tedy nabízet cenu. Dále informoval,
že dle kupní smlouvy, kterou má obec k dispozici z KN, se pozemky p. Novikovi prodali právě za cenu kolem
100,- Kč za m².
P. Pařízek se zeptal, kdo prodává dotčené pozemky.
Starosta odkázal na nahlížení do katastru nemovitostí, kde si to může každý zjistit sám.
P. Kaduk apeloval na starostu, aby zabránil tomu, aby byli lidé v obci nespokojení.
Starosta reagoval a řekl, že on také nezabrání tomu, že za jeho domem bude za 20 let lom. Černý scénář hovoří
o celkové škodě ve výši 60 mil. Kč. Dále upozornil, že vše, co se dělá pro občany, se dělat nebude, protože na to
nebudou peníze. Nebudou se svážet popelnice zadarmo, nebudou se uklízet chodníky od sněhu. Starosta dále
uvedl, že peníze obec nešetří na to, aby je dala podnikateli, ale do budoucna.
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ODCHOD Mgr. Týlová 18:56
Pí. Žaludová se zeptala, jako výhodu z toho budou mít občané Čížkovic.
Místostarosta řekl, že výhodou pro obec je daň z nemovitosti a pracovní příležitost pro občany Čížkovic.
PŘÍCHOD Mgr. Týlová 18:57
Starosta zopakoval, že pakliže by obec hradila škodu ve výši 30 mil. Kč, nebudou žádné výhody, které už občané
berou jako samozřejmost – odvoz odpadů zdarma, zájezdy do divadel (250 – 300 tis. Kč), činnosti v KD (300 tis.
Kč), příspěvky sportovcům atd. Navíc nebudou ani investice – opravy chodníků, veřejného osvětlení atd.
P. Doubrava se zeptal, kdy bude jasné, zda stavba bude posunutá nebo ne.
Odpověděl mu p. Jaroš, že to se bude řešit, až v rámci územního rozhodnutí. Teď se teprve říká, že někde v tom
prostoru bude hala.
Pí. Kaduková řekla, že už je to jedno, ať tam hala je, že to jsou vyhozené peníze, s čímž nesouhlasil její syn.
Slovo si vzal p. Suchý a řekl, že on byl od začátku proti stavbě haly, ale obec by se mohla dostat do vážných
finančních problémů a to on nemůže dopustit. Dále uvedl, že právníci se shodli na tom, že obec by spor určitě
nevyhrála.
P. Doubrava řekl, že se do Čížkovic odstěhoval kvůli klidu a nyní se rozhoduje, že dům prodá.
P. Suchý řekl, že je v plánu zakázat vjezd kamionů do obce (vyjma kamionů, které tu mají sídlo, a dopravní
obsluha). Pokračuje se v Bezpečné obci – u p. Harrera, u mateřské školky atd., pro obslužnost obce se dělá
hodně. Zadlužit obec by dle něho bylo špatné.
Starosta doplnil p. Suchého, že projekt na uzavření silnice přes Čížkovice, Želechovice a Siřejovice existuje a má
ho starosta obce Siřejovice. Starosta se snaží se od něj projekt získat, aby se mohl oprášit, ale zatím se mu to
nedaří. Pokud se nepovede, zadá projekt znovu.
Dále upřesnil, že značky nelze jen tak umístit, musí na to být projekt včetně vyjádření příslušných úřadů.
Předstoupil p. Harrer a řekl, že není co řešit, vše se musí připomínkovat v rámci stavebního řízení. Navrhl vyčkat
na předložení projektu a pak teprve o tom mluvit.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice 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,
- vyhovět námitce společnosti České přístavy a.s., Praha – doručené na veřejném projednání dne 19.10.2015,
- vyhovět připomínce p. Lubomíra Červinského, Boreč – doručené na MěÚ Lovosice dne 21.10.2015,
- vyhovět námitce p. Antonína Jenčíka, pí. Marty Štýbrové, Čížkovice - doručené na MěÚ Lovosice dne
21.10.2015.
-> schváleno 14 pro, 1 se zdržel (p. Jelínek)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice 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,
- vyhovět námitce společnosti České přístavy a.s., Praha – doručené na veřejném projednání dne 19.10.2015,
- vyhovět připomínce p. Lubomíra Červinského, Boreč – doručené na MěÚ Lovosice dne 21.10.2015,
- vyhovět námitce p. Antonína Jenčíka, pí. Marty Štýbrové, Čížkovice - doručené na MěÚ Lovosice dne
21.10.2015.
3. Projednání žádosti o koupi stavebního pozemku
Starosta předal slovo místostarostovi, který uvedl, že se jedná o pozemek po panu Drátovníkovi v ul. Růžová, a
to pouze o zahradu s kůlnami. P. Drátovník vlastnil pouze dům s kouskem pozemku před vchodem a ten je v
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exekuci, vše ostatní až k silnici je obecní pozemek. Pozemek by rád koupil p. T.N., kůlny by zrekonstruoval a
měl zde sklad materiálu.
DISKUZE:
P. Řehák řekl, že dům p. Drátovníka pak bude neprodejný, měl by to koupit celé. Dům zde bude pouze dělat
ostudu.
Místostarosta odpověděl, že dům patří spořitelně, která to má v zástavě. Je na to vysoká exekuce.
Pí. Žikovská k tomu uvedla, že to ještě není u notáře uzavřené.
P. Oszvald se zeptal, za jakou cenu by to obec prodala, v žádosti není žádná uvedena.
Starosta odpověděl, že cenu by muselo určit zastupitelstvo, pokud by s prodejem souhlasilo.
Starosta navrhl jako první hlasovat o protinávrhu p. Řeháka, aby prostor byl ponechán obci k dořešení společně
s domem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice neschvaluje prodej obecního pozemku č.parc. 655/11 a 655/4
v k.ú. Čížkovice.
-> schváleno 8 pro, 2 proti (p. Oszvald, Mgr. Waschta), 5 se zdrželo (p. Trestr, p. Svojše, p. Čermák, p. Gajdoš, p.
Suchý)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice neschvaluje prodej obecního pozemku č.parc. 655/11 a 655/4 v k.ú. Čížkovice.
4. Zrušení černých odpadových pytlů
Starosta informoval, že v současné době černé pytle nahrazují popelnice a vozí se na skládku. Cílem obce je co
nejvíce třídit odpad, proto fungují i žluté a modré pytle. Dále informoval, že návrh na zrušení černých pytlů je ze
strany obecního úřadu a otevřel k tomuto bodu diskuzi.
DISKUZE:
P. Čermák shrnul, že dříve fungovali modré pytle na papír a černé na čisté plasty a spalitelný odpad. Dále se
zeptal, zda bylo jednáno se spol. BEC Odpady, zda by bylo možné odpad dále vytřídit.
Místostarosta uvedl, že dříve byli černé pytle na spalitelný odpad a brala je cementárna. Když to cementárna
odmítla, zkoušelo se odpad někomu „udat“, ale nikdo ho nechtěl. Nyní pro spoustu lidí nahrazují popelnice.
Zbytečně se s tím pracovníci OÚ dřou a vozí to na skládku, když se odpad dá dát do popelnice nebo odvézt do
sběrného dvora. Dále uvedl, že spotřeba pytlů je trojnásobná.
Starosta ještě doplnil informaci, že obec nakoupí za rok 6 tis. kusů pytlů a vybere se jich 2 tis. kusů.
Znovu zopakoval, že pytle v současné době nahrazují popelnice. S vývozem je spoustu práce a ještě za uložení
odpadu obec platí. Bylo by výhodnější navýšit počet popelnic na osobu.
Další připomínky k tématu nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje
zrušení černých odpadových pytlů.
-> schváleno 15 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje zrušení černých odpadových pytlů.
5. Různé a diskuze
5A) Přesun financí ze školního příspěvku do investic
Starosta informoval, že do školy je třeba koupit vařidlo a archivní skříň. Vzhledem k tomu, že do investic
přibývají peníze v průběhu roku odpisy, na začátku roku tam tedy peníze nejsou. Proto starosta jako ředitel
školy požádal zastupitelstvo o rozdělení příspěvku pro školu ve výši 3,2 mil. Kč na 3 mil. Kč příspěvku a 200 tis.
Kč investice. Na konci roku požádá zastupitelstvo, aby bylo zase vráceno zpět.
Nikdo ze zastupitelů neměl žádný dotaz ani připomínku, proto navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice
schvaluje, aby přidělený příspěvek pro ZŠ a MŠ Čížkovice ve výši 3.200.000,- Kč byl rozdělen na 3.000.000,- Kč
provozního příspěvku a 200.000,- Kč investice.
-> schváleno 15 pro
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USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby přidělený příspěvek pro ZŠ a MŠ Čížkovice ve výši 3.200.000,- Kč
byl rozdělen na 3.000.000,- Kč provozního příspěvku a 200.000,- Kč investice.
5B) Odsouhlasení změny financí na konci roku 2015
Starosta vysvětlil, že je třeba vzít na vědomí dva příjmy, které přišly na konci roku 2015 až po posledním
zasedání zastupitelstva a nemohly tedy být zahrnuty do posledního rozpočtového opatření. Jedná se o příjem
finančního daru od SONA ve výši 11.110,- Kč (pol. 4129) a o příjmy z prodeje pozemků ve výši 914.000,- Kč (
par. 3639, pol. 3111).
Nikdo ze zastupitelů neměl žádný dotaz nebo připomínku, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce
Čížkovice bere na vědomí transfery finanční dar od SONO ve výši 11.110,- Kč (pol. 4129) a příjmy z prodeje
pozemků ve výši 914.000,- Kč (par. 3639, pol. 3111) a vyslovuje s nimi dodatečný souhlas.
-> schváleno 15 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí
transfery finanční dar od SONO ve výši 11.110,- Kč (pol.
4129) a příjmy z prodeje pozemků ve výši 914.000,- Kč (par. 3639, pol. 3111) a vyslovuje s nimi dodatečný
souhlas.
5C) Odsouhlasení financí na vícepráce při akci „Revitalizace zámeckého parku“
Starosta informoval zastupitele, že vícepráce při akci „Revitalizace zámeckého práce“ nebyly Regionálním
Operačním Programem schváleny. Na vícepráce je v rozpočtu 600 tis. Kč, ale včetně DPH jsou vícepráce za
729.182,- Kč. Je tedy třeba položku navýšit o 130 tis. Kč.
DISKUZE:
P. Čermák se zeptal, jestli má obec přehled o tom, jaké jsou to vícepráce.
Starosta odpověděl, že obec má kompletní rozpis, který zkontroloval místostarosta, a lze do toho nahlédnout.
P. Čermák se dále zeptal, zda s pracemi souhlasil technický dozor.
Starosta odpověděl, že souhlasil a i je na ROPu obhájil. Správně měly být vícepráce vysoutěženy, což by ale
znamenalo, že se nestihne termín dokončení.
Starosta dále informoval, že je třeba celou věc uzavřít, jinak by mohla obec přijít o druhou část dotace.
P. Pařízek se zeptal, proč se dělali tak hluboké základy pro cestičky a proč jsou obrubníky tak nízko, bude přes
ně přerůstat tráva.
Starosta odpověděl, že projekt byl zadán odborníkům.
Místopstarosta mu vysvětlil, že všechny silnice a chodníky musí mít podloží v nezámrzné hloubce, aby je mráz
nenadzvedl. K výšce obrubníků uvedl, že ty jsou tak udělány kvůli sekání trávy. Když jsou nízké, dá se přes ně
přejet sekačkou a nerozlámou se.
Na poznámku p. Pařízka, že dříve se to tak nedělalo a nic se nenadzvedlo, starosta odpověděl, že dnes je to
jinak a projektant musí dělat projekt podle současných předpisů.
Dále doplnil, že vše muselo projít schválením památkové péče MěÚ Lovosice a že projekt dělala nejlepší
projekční kancelář v okolí.
Starosta zopakoval, že projekt na park počítal s 11 mil. Kč, vysoutěžil se za necelých 7 mil. Kč, na které je dotace
85%. Obec ze svých peněz uhradí cca. 1,2 mil. Kč.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje navýšení rozpočtové položky vícepráce při
revitalizaci zámeckého parku o 130.000,- Kč na celkovou sumu 730.000,- Kč.
-> schváleno 15 pro
USNESNENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje navýšení rozpočtové položky vícepráce při revitalizaci zámeckého
parku o 130.000,- Kč na celkovou sumu 730.000,- Kč.
Žádné další dotazy ani příspěvky nebyly, proto starosta ukončil jednání.
KONEC JEDNÁNÍ 19:49Z

Zapsala: Vladimíra Svojšová
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