Zastupitelstvo obce Čížkovice
Usnesení ze dne 27. 6. 2016, číslo 27/06/16 - (číslo bodu, podbod)

1. Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje
1.1. členy návrhové komise p. Čermáka, p. Jelínka a Mgr. Týlovou.
1.2. ověřovateli zápisu p. Gajdoše a Ing. Slavíka.
1.3. předložený program jednání s úpravami: bod č. 17 Zřízení dětského hřiště v parku a bod č.
18 Různé a diskuze.
1.4. celoroční hospodaření obce Čížkovice a Závěrečný účet obce Čížkovice za rok 2015 včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2015 v souladu s ustanovením §17 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a
to bez výhrad, dále schvaluje převedení hospodářského výsledku hospodaření za rok 2015 v
celkové výši 13 763 920,48 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období.
1.5. rozpočtová opatření č. 3/2016 bez výhrad.
1.6. prodej obecních pozemků č. parc. 655/11 a 655/2 v k. ú. Čížkovice p. Streitovi za cenu 110,Kč za m².
1.7. dotaci na nákup čerpadla TOHATSU VE1500 s vřetenovými uzávěry za cenu 220 000,- Kč bez
DPH, celková cena 266 200,- Kč, a o tuto částku navyšuje rozpočet - dotaci sboru
dobrovolných hasičů.
1.8. spuštění Dotačního programu se jmenovanými změnami, a to tak, že výše dotace bude
stanovena 1. u změny z kotle na tuhá paliva na automatický kotel třídy 4 a vyšší nebo na
plynový kondenzační kotel nebo z plynového kotle na plynový kondenzační kotel ve výši 80%
z ceny kotle, maximálně pak 50 000,- Kč, 2. u tepelného čerpadla a solárních panelů ve výši
80% z jejich ceny, maximálně pak 70 000,- Kč a 3. u Společenství vlastníků jednotek ve výši
80% z ceny kotle, popř. souboru kotlů, maximálně počet bytů krát 50 000,- Kč.
1.9. zavedení služby Mobilní rozhlas.
1.10.
záměr uvést obchod a hospůdku v Želechovicích do souladu s veškerou legislativou
pro toto zařízení určenou a postupně bude vyčleňovat finance na úpravu těchto prostor dle
platné legislativy.
1.11.
nákup parcel v k. ú. Želechovice č. 3/2, 2/1, 3/1 a popř. 2/2 za cenu 300,- Kč za m².
1.12.
záměr nově oplotit fotbalové hřiště s tím, že pověřuje místostarostu k přípravě
diskutovaných variant plotu.
1.13.
podání žádosti k dotačnímu programu TZV šablon pro ZŠ a MŠ Čížkovice.
1.14.
jednání a přípravu projektu na dotační program pro ZŠ a MŠ Čížkovice (rekonstrukce
a dovybavení).
2. Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí
2.1. informace o činnostech rady obce od minulého jednání zastupitelstva.
2.2. zprávu místostarosty o konaných výběrových řízeních.

3. Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí
3.1. s převedením majetku obce (kanalizace v ul. Smetanova, Jiráskova, U parku a Růžová) po
identifikaci těchto kanalizací do majetku SVS, a.s..
3.2. se zpětpřevedením pozemků dětského hřiště a sportovního hřiště z hospodářského využití
ZŠ a MŠ Čížkovice do inventáře obce.
3.3. se zveřejňováním zápisů ze schůzí kontrolního a finančního výboru.
4. Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje
4.1. starostu zmapováním problematiky dětských hřišť.
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