Zápis z jednání – 14. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkovice volebního
období 2014-2018
Začátek jednání 18:01 dne 27. 6. 2016
Přítomni: Jaroslav Jelínek, Zdeněk Gajdoš, Ing. Jan Moša, Ing. Vlastimil Slavík, Petr Čermák, Aleš Kozel, Luboš
Trestr, Pavel Kimmer, Mgr. Arnošt Waschta, Petra Skružná, Stanislav Suchý, Luboš Oszvald, Mgr. Bc. Martina
Týlová
Omluveni: Milan Svojše, Jaroslav Řehák
Hosté: Ing. Petra Krobová – účetní obce
Mgr. A. Waschta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno a je
usnášeníschopné.
A) Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhu na členy návrhové komise plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p.
Čermáka, p. Jelínka a Mgr. Týlovou.
-> schváleno 10 pro, 3 se zdrželi (p. čermák, p. Jelínek a Mgr. Týlová)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje členy návrhové komise p. Čermáka, p. Jelínka a Mgr. Týlovou.
B) Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval k návrhu na ověřovatele zápisu plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p. Gajdoše
a Ing. Slavíka.
-> schváleno 11 pro, 2 se zdrželi (Ing. Slavík, p. Gajdoš)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje ověřovateli zápisu p. Gajdoše a Ing. Slavíka.
C) Schválení programu
Starosta se zeptal zastupitelů, zda má někdo nějaký návrh na doplnění programu jednání.
Přihlásil se Ing. Slavík a požádal o přidání bodu: Zřízení dětského hřiště v parku.
Dále se přihlásila Mgr. Týlová a požádala jménem finančního výboru, aby do bodu č. 16 byly zahrnuty i zápisy ze
schůze finančního výboru. Starosta k tomu uvedl, že tam není třeba nic měnit a vysvětlil, že FV požádal také o
schválení vyvěšování zápisů. Dále vysvětlil, že jednání KV a FV je neveřejné a proto musí ZO jako jejich zřizovací
orgán schválit vyvěšování zápisů.
Žádné další návrhy doplnění nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje
předložený program jednání s úpravami: bod č. 17 Zřízení dětského hřiště v parku a bod č. 18 Různé a diskuze.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený program jednání s úpravami: bod č. 17 Zřízení dětského
hřiště v parku a bod č. 18 Různé a diskuze.
1. Podání informace o činnosti rady ze dne 1. 6. 2016
Starosta informoval o činnostech rady obce ze dne 1. 6. a 22. 6. 2016.
Starosta blíže vysvětlil body ohledně specifikace bodů zájmu pro focení obce drony a k úpravě ceny za dopravu
multikárou.
Místostarosta na výzvu starosty vysvětlil, kde se nacházejí pozemky, které byly obci nabídnuty pro bezúplatný
převod, a uvedl, že věc je v řešení.
Starosta dále uvedl bližší informace k osazení dopravního značení zákazu vjezdu pro nákladní automobily do
obce. Uvedl, kde budou značky umístěny a dále řekl, že firma Lipš nabídla obci osazení těchto značek v hodnotě
cca. 11 tis. zdarma v případě, že jí bude prodloužen termín realizace akce E2 – DZ do 15. 8. 2016.
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Starosta pokračoval dále a přiblížil přítomným systém GEOSENSE, který nabízí propojení mapy obce s různými
pasporty, např. katastr nemovitostí, územní plán, kanalizace, veřejné osvětlení, hřbitov atd. Starosta dále uvedl,
že se začne s pasportem veřejného osvětlení, kde je např. možné po přihlášení do systému označit nefunkční
lampu. Modul pasportizace VO stojí 5 tis. Kč.
Nakonec starosta informoval o dotaci, kterou dostala ZŠ a MŠ Čížkovice od krajského úřadu, a to na stavebnice
ve výši 20 tis. Kč.
Dotazy k činnosti rady obce nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na
vědomí informace o činnostech rady obce od minulého jednání zastupitelstva.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí informace o činnostech rady obce od minulého jednání
zastupitelstva.
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015 (příloha č. 1)
Starosta přivítal Ing. Krobovou z účetní kanceláře obce a řekl, že součástí závěrečného účtu je i výsledek
přezkoumání hospodaření obce.
Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy, proto starosta přečetl návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice
schvaluje 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.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje 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.
3. Schválení rozpočtových opatření č. 3/2016
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
P. Čermák měl dotaz k položce tříděného odpadu, proč je zde vyšší náklad než se předpokládalo.
Starosta odpověděl, že zde nejspíš nastala chyba při rozpočtování.
Žádné další dotazy nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje rozpočtová
opatření č. 3/2016 bez výhrad.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2016 bez výhrad.
4. Projednání žádosti o odkup obecních pozemků č. parc. 655/11 a 655/2, k. ú. Čížkovice
Místostarosta uvedl, že p. Streit podal na OÚ žádost na odkup obecních pozemků vedle domu po p.
Drátovníkovi, který koupil v dražbě společně s dalšími pozemky po p. Drátovníkovi.
ODCHOD Ing. Krobová 18:30
Místostarosta dále uvedl, že p. Řehák na jednom z předchozích jednání navrhl, aby byly pozemky spolu s
kůlnami prodány novému majiteli domu, a že je třeba určit případnou cenu.
Ing. Slavík navrhl nechat udělat odhad nemovitosti a za výslednou cenu pozemky prodat.
Starosta na to reagoval, že odhad by stál více než pozemky. Místostarosta řekl, že v majetku obce jsou jen
pozemky a na nich stojí ještě kůlny.
P. Trestr navrhl cenu 150,- Kč za m².
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Ing. Moša řekl, že by měla být stanovena cena obvyklá v obci, která bude platit pro všechny.
Starosta navrhl, aby cena byla stejná jako při odkupu pozemků na svobodě, tedy 110 Kč za m².
P. Suchý souhlasil s Ing. Mošou, že by se měly sjednotit částky.
Starosta doplnil, že navrhl cenu nižší proto, že pozemky odnepaměti patřili k domu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje prodej obecních pozemků č. parc. 655/11 a 655/2 v
k. ú. Čížkovice p. Streitovi za cenu 110,- Kč za m².
-> schváleno 10 pro, 2 proti (p. Kozel, Mgr. Týlová), 1 se zdržel (p. Trestr)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje prodej obecních pozemků č. parc. 655/11 a 655/2 v k. ú. Čížkovice p.
Streitovi za cenu 110,- Kč za m².
5. Projednání žádosti o pořízení nového čerpadla pro mladé hasiče
Starosta odkázal zastupitele na žádost o pořízení čerpadla a na přítomné – p. Kosovou, sl. Červenkovou a sl.
Kašparovou, které zodpoví případné dotazy.
P. Kimmer se zeptal, jak jsou staré děti v hasičském kroužku.
Pí. Kosová odpověděla, že od 7 do 13 let.
P. Jelínek se zeptal, zda se dá čerpadlo využít i jinak.
Pí. Kosová odpověděla, že např. při povodních, primárně ale čerpadlo využijí při soutěžích, na které jezdí
reprezentovat Čížkovice. Dále uvedla, že na posledních závodech bylo jejich družstvo diskvalifikováno právě
kvůli nefunkčnímu čerpadlu.
P. Suchý řekl, že se byl na kroužku podívat a že mašina je z roku 1978 a je tam motor z 1203. Náhradní díly na
ně již většinou nejsou nebo jsou velmi drahé.
P. Michálek k problému uvedl, že před měsícem na čerpadle odešla hlava, což svépomocí opravili, a teď odešlo
zase něco jiného.
Pí. Kosová uvedla, že zájem malých hasičů je a rádi by je podpořili v činnosti.
Sl. Červenková řekla, že čerpadla obsluhují i sami děti a to nové je nejen snadnější na obsluhu, ale i bezpečnější
než staré.
P. Kimmer se zeptal, jak vidí perspektivu do budoucna. Na což okamžitě reagoval starosta, že to nejde říct.
A dále p. KImmer uvedl, že dle BOZP stroje nesmí obsluhovat děti mladší 18 let.
Na to reagovala sl. Červenková, že ve směrnicích pro hry Plamen je uvedeno, že hasičskou stříkačku obsluhují
samy děti. P. Krebs ji doplnil, že obsluhovat čerpadlo nesmí pouze přípravka, větší děti už ano.
Ing. Slavík se přihlásil a řekl, že nelze predikovat činnost kroužku. Jde o ten stroj a ten zde bude i do budoucna.
P. Čermák uvedl, že se jedná o záslužnou činnost, která by se měla podporovat. Pokud do kroužku chodí 27 dětí,
je to malý zázrak.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje 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.
-> 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje 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.
6. Projednání Zápisu z jednání „ Čížkovice – neznámé zařízení vodohospodářské infrastruktury napojené do
VHI SčVK, a.s.
Starosta požádal místostarostu o komentář.
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Ten uvedl, že se jedná o starou betonovou kanalizaci v Růžové ulici, dále o kanalizaci v ul. U parku od č. p. 15.
Vzhledem k tomu, že SčVak kanalizaci nikdy nepřevzal, lidé zde neplatí stočné. Místostarosta již před cca. 10
lety žádal generálního ředitele, aby kanalizaci převzali, ale dodnes se nic nedělo. Až po nedávných přívalových
deštích, když přečerpávací stanice nestačila pobrat vodu, začali věc řešit a zjistili, že výše zmíněné kanalizace
vedou do přečerpávací stanice.
Navrhují, aby obec nechala kanalizaci prohlédnout kamerami a udělala o tom záznamy. Na základě toho se
potom SčVK rozhodne, zda kanalizaci převezmou nebo ne.
Dále řekl, že se jedná ještě o Smetanovu ulici, kde také není kanalizace převzatá SčVaKem, ale lidé zde stočné
platí.
Místastarosta uvedl, že je na zastupitelstvu, aby rozhodlo, zda zajistí kamerovou prohlídku a pokusí se předat
kanalizaci SčVaKu. Sám navrhl jim kanalizaci předat. Upozornil také na skutečnost, že když je kanalizace
v majetku obce, musí obec řešit i případné opravy.
Starosta také navrhl, aby bylo vše, co půjde, předáno SVS. Místostarosta upřesnil, že SVS, a. s. je majitelem a
SčVK provozovatelem.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí s převedením majetku obce (kanalizace v ul.
Smetanova, Jiráskova, U parku a Růžová) po identifikaci těchto kanalizací do majetku SVS, a.s..
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí s převedením majetku obce (kanalizace v ul. Smetanova, Jiráskova, U
parku a Růžová) po identifikaci těchto kanalizací do majetku SVS, a.s..
Pověřená osoba: Pavel Kimmer
7. Projednání návrhu na vytvoření dotačního programu obce Čížkovice
Starosta uvedl, že tento bod se probíral minule a padl návrh na změnu, aby šla dotace čerpat i na výměnu
starého plynového kotle za kondenzační. Dále řekl, že p. Čermák se informoval o cenách kotlů a že by šlo je do
dotace zahrnout. Navrhl, že by se proplácelo 80% nákladů na pořízení kotle do výše max. 50 tis. Kč.
Během následující diskuze p. Čermák řekl, že v prvopočátku bylo myšleno především na zlepšení kvality ovzduší
v obci, takže počítali právě se solárními panely nebo tepelným čerpadlem. Starosta na to reagoval, že by rád
dotační program navrhl tak, aby ho mohl využít skutečně každý. Zastupitelé se nakonec domluvili na úpravě
výše dotace, a to tak, že příspěvek bude ve výši 80% ze skutečné pořizovací ceny, u plynového kondenzačního
kotle do výše maximálně 50 tis. Kč a u tep. čerpadla nebo solárních panelů max. 70 tis. Kč. U panelových domů
bude také stanoveno 80% z nákladů na kotel, a to maximálně do výše násobku počtu bytových jednotek (např.
při 12 bytech bude dotace max. 12 x 50 tis. Kč, tj. 600 tis. Kč). Zvažována byla i varianta, že by plynový kotel
nemusel být kondenzační, ale zastupitelé se nakonec rozhodli pro kondenzační. Dále bylo uvažováno o tom, zda
dotace bude počítána z celkových nákladů včetně montáže kotle nebo pouze z pořizovací ceny kotle. V tomto
případě se zastupitelé rozhodli pro pořizovací cenu kotle, která bude na faktuře vyčíslena zvlášť. Důvodem je
především to, aby si lidé pořizovali kotle co nejkvalitnější.
Na dotaz p. Jelínka bylo upřesněno, že celkově obec počítá s nákladem na tuto dotaci ve výši cca 15 mil. Kč.
Dále bylo na dotaz pí. Skružné upřesněno, že dotaci by mohli čerpat i ti, kteří si pořídili nový kotel (př. tep.
čerpadlo atd.) před max. 12 měsíci.
Zvažována byla i situace, kdy by občan dostal tzv. Kotlíkovou dotaci od státu, zda by pak mohl čerpat ještě
dotaci od obce. Zde starosta vysvětlil, že by pravděpodobně čerpat nemohl, protože každá dotace je
podmíněna tím, že se na stejnou věc nedá čerpat dotace jiná.
P. Čermák nakonec ještě uvedl, že obec bude moci kontrolovat, zda k výměně kotle skutečně došlo.
Starosta shrnul stanovení výšky dotace a navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje 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.
-> schváleno 12 pro, 1 proti (p. Kozel)
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USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje 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.
Na závěr p. Saic řekl, že zastupitelstvo nemusí mít strach, že by na dotační program neměla obec peníze.
Na to reagoval Ing. Slavík, že obec sice má peněz dost, ale je zde určité riziko kvůli kvasňičkárně, že se bude
něco platit.
8. Podání informace o porovnání SMS služeb občanům
Starosta informoval o vyzkoušení služeb Mobilní rozhlas a sms.služba.cz a předal slovo pí. Svojšové.
Ta řekla zastupitelům, že po vyzkoušení obou služeb, které nabízejí téměř stejné funkce, jí přijde služba
Mobilního rozhlasu, co se týče obslužnosti, snadnější a rychlejší.
Starosta jí doplnil, že jemu jde především o jednoduchou obsluhu, aby v případě nepřítomnosti pracovníka
mohl být bez problémů zastoupen.
Ing. Slavík k tomu řekl, že proti službě jako takové nic nemá, ale vadí mu, že si účtují cenu za odeslání e-mailu,
který je jinak zdarma.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje zavedení služby Mobilní rozhlas.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje zavedení služby Mobilní rozhlas.
Pověřená osoba: Vladimíra Svojšová
9. Podání informace o výběrových řízeních
Starosta předal slovo místostarostovi.
ODCHOD Mgr. Waschta 19:30
Ten řekl, že proběhla výběrová řízení na následující akce: oplocení parku, přístřešek pro myslivce, úprava
zpevněných ploch (parkoviště v Zámecké, chodník v ul. Boženy Němcové), oprava podlahy v tělocvičně, studie
na veřejné osvětlení, oprava střech v Želechovicích, zpracování studie a projektu na multifunkční hřiště
v Čížkovicích a zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Dále uvedl, že provedením výběrových řízení
byla radou obce pověřena Ing. Vrbová z Ústí nad Labem a rada obce také jmenovala členy výběrové komise.
PŘÍCHOD Mgr. Waschta 19:32
Místostarosta dále uvedl, že bylo osloveno a přihlásilo se celkem 33 firem. Místostarosta dále přečetl vítěze
jednotlivých výběrových řízení a částky.
Oplocení parku – BUST s.r.o., 499 260,- KČ
Přístřešek pro myslivce – Kamil Žilka, 59 164,- Kč
Úprava zpevněných ploch – BUST s.r.o., 543 078,- Kč
Oprava podlahy v tělocvičně – JV projekt Zlín, 382 320,- Kč
Studie koncepce VO – ELPOŠ Žitenice, 198 600,- Kč
Oprava střech v Želechovicích – S pro S cz Bohušovice, 346 656,- Kč
Studie a projekt na multifunkční hřiště – Severní stavební a. s., 395 000,- Kč
Průkazy energetické náročnosti budov – Ing. Vrba Litoměřice, 79 800,- Kč
Nakonec místostarosta uvedl, že pokud by měl někdo ze zastupitelů zájem, může mu materiály půjčit.
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Nikdo neměl žádné dotazy, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí
zprávu místostarosty o konaných výběrových řízeních.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu místostarosty o konaných výběrových řízeních.
10. Projednání dalšího postupu s obchodem v Želechovicích
Starosta řekl, že je roční zkušenosti s nájemníkem a byly zde problémy. Navrhl zastupitelstvu, aby byl pozván
někdo z hygienické stanice a řekl, jak je třeba objekt zrekonstruovat, aby splňoval všechny požadavky.
Dále uvedl, že by bylo nejlepší obchod a hospůdku poté znovu pronajmout. V nejhorším případě by obchod
provozovala obec.
P. Čermák doplnil, aby to odpovídalo nejen hygienickým požadavkům, ale všem.
Starosta na to odpověděl, že samozřejmě, ale první by se oslovil právě hygienik.
ODCHOD Mgr. Týlová 19:38
Místostarosta uvedl, že problém byl v tom, že nájemce dal obchod do jiných prostor, než byly vyhrazené. Dále
uvedl, že mu přišla kontrola a obci to nikdo nedal na vědomí.
PŘÍCHOD Mgr. Týlová 19:39
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje 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.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje 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.
Pověřená osoba: Pavel Kimmer
11. Projednání odkupu parcel v Želechovicích
Starosta ukázal na mapě, o které parcely se jedná, a informoval o jednání s majiteli těchto pozemků, na kterém
byl společně s p. Čermákem. Majitelé požadují 300,- Kč za m² a v případě nezájmu zemědělského družstva by
obci rádi prodali i malý pozemek bývalé zahrady. Starosta dále uvedl, že celkem by se jednalo o částku
1 094 700,- Kč za 3 parcely a případně ještě 106 200,- Kč za parcelu zahrady. Starosta řekl, že se jedná o takový
prostor v Želechovicích, že by byl pro jeho koupi.
P. Čermák řekl, že při setkání v Želechovicích se většina lidí by prostor ráda využila pro multifunkční hřiště, kam
by se přesunulo i dětské hřiště od rybníka. Dále řekl, že paní majitelka je dobrá vyjednavačka a s cenou dolů
rozhodně nepůjde.
Na poznámku místostarosty, že je zde park a není zde moc prostoru, starosta uvedl, že v rámci parku jsou určité
prostory, které se dají využít. Dále uvedl, že by se měl pozvat projektant, který by řekl, co kde může být. P.
Čermák doplnil, že určitě nechtějí kácet žádné stromy.
Místostarosta řekl, že obec pozemky celé roky udržuje sekáním trávy.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje nákup parcel v k. ú. Želechovice č. 3/2, 2/1,
3/1 a popř. 2/2 za cenu 300,- Kč za m².
-> schváleno 10 pro, 3 se zdrželi (p. Suchý, p. Kozel a p. Jelínek)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje nákup parcel v k. ú. Želechovice č. 3/2, 2/1, 3/1 a popř. 2/2 za cenu
300,- Kč za m².
Pověřená osoba: Mgr. Arnošt Waschta
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12. Projednání oplocení fotbalového hřiště
Starosta uvedl další bod jednání, který dal do programu sám po poradě s místostarostou, a to nové oplocení
fotbalového hřiště, protože stávající je ve velmi špatném stavu a kazí vzhled nejen hřišti, ale celé obci. Navrhl
plot udělat zděný s pevným drátem, aby vydržel.
Následovala několikaminutová diskuze, kdy bylo nejprve Ing. Slavíkovi upřesněno, že není myšlen plot zděný,
ale pouze zděná podezdívka s výplní z pevného drátu, tedy podobný plot jako je u školky pouze z pevnějšího
drátu. P. Suchý a p. Trestr souhlasili s panem starostou, že plot by se měl udělat kvalitní, aby dlouho vydržel.
Naopak p. Jelínek a Ing. Slavík se přikláněli k tomu, aby se plot udělal stejný jako stávající. Mgr. Týlová vznesla
protinávrh, aby byl udělán plot s podezdívkou a pobužírkovaným pletivem s železnými sloupky.
Dalším tématem diskuze bylo, zda nechávat otevřená vrátka směrem k silnici. Pí. Skružná vyjádřila názor, že
pokud zůstanou vrátka otevřená, nebude po plotě nikdo lézt a ten pak nebude zničený. P. Suchý na to reagoval,
že vrátka zde byla udělána kvůli případnému překopnutí míče, aby pro něj mohli fotbalisté dojít a nemuseli
pokaždé obcházet celé hřiště. Dále bylo zmíněno, že na hřišti je stanovena provozní doba, po kterou je na hřiště
přístup z boku z ul. U hřiště, a po této době by zde neměl nikdo být. Pokud tomu tak je, měl by být zavolán
obecní strážník. Ing. Slavík řekl, že, zda bude branka zavřená, je důležité při rozhodování, jaký se udělá plot.
ODCHOD p. Oszvald 19:59 (omluvil se, musel do zaměstnání)
V závěru diskuze bylo zvažováno, jaké jsou cenové náklady na různé varianty plotu. Pí. Skružná také navrhla,
aby se počkalo na vypracování studie na multifunkční hřiště a plot se udělal stejný. Nakonec Ing. Moša navrhl,
aby byl schválen záměr oplocení fotbalového hřiště a byl pověřen např. p. Kimmer oslovením několika firem na
nacenění diskutovaných variant.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje záměr nově oplotit fotbalové hřiště s tím, že pověřuje
místostarostu k přípravě diskutovaných variant plotu.
-> schváleno 12 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje záměr nově oplotit fotbalové hřiště s tím, že pověřuje místostarostu
k přípravě diskutovaných variant plotu.
Pověřená osoba: Pavel Kimmer
13. Projednání vyjmutí pozemků hřiště a dětského hřiště z majetku ZŠ a MŠ Čížkovice
Starosta informoval zastupitele o kontrole BOZP v ZŠ Čížkovice, kdy byl upozorněn na problém s pozemky
dětského a sportovního hřiště. Na ty, pokud jsou vedeny jako k hospodářskému využití školy, platí školský
zákon. To znamená, že zde platí zákaz kouření a požívání alkoholu. Pokud by si zde tedy rodič při pobytu na
dětském hřišti zapálil, je to nezákonné.
ODCHOD pí. Skružná 20:06, PŘÍCHOD 20:07
Starosta tedy na doporučení kontrolorky navrhl, aby byly pozemky vyjmuty z hospodářského využití školy a
převedeny zpět do majetku obce. Jde pouze o formální převedení z jednoho inventáře do druhého.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí se zpětpřevedením pozemků dětského hřiště a
sportovního hřiště z hospodářského využití ZŠ a MŠ Čížkovice do inventáře obce.
-> schváleno 12 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí se zpětpřevedením pozemků dětského hřiště a sportovního hřiště z
hospodářského využití ZŠ a MŠ Čížkovice do inventáře obce.
14. Souhlas s podáním žádosti po vyhlášení dotačního programu pro ZŠ a MŠ Čížkovice (výuka, vybavení)
Starosta řekl, že budou vyhlášeny dva dotační tituly pro školu a obec jako zřizovatel musí schválit podání
žádosti. Dále uvedl, že ZŠ a MŠ může dostat dotaci ve výši 200 000,- Kč + 2 200,- krát počet dětí na tzv. šablony.
Ty jsou zaměřené na matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost a tzv. inkluzi.
K bodu č. 14 uvedl, že by měl být vyhlášen dotační program, který by asi z poloviny pokryl náklady na projekt
rekonstrukce budovy ZŠ (bezbariérový přístup, úprava dovybavení atd.). Krytí by bylo 90%, obec by tedy za
projekt rekonstrukce budovy OÚ uhradila cca. 220 000,- Kč.
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Nikdo neměl žádné dotazy, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje podání
žádosti k dotačnímu programu TZV šablon pro ZŠ a MŠ Čížkovice.
-> schváleno 12 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje podání žádosti k dotačnímu programu TZV šablon pro ZŠ a MŠ
Čížkovice.
15. Souhlas s případnou žádostí po vyhlášení dotačního programu pro ZŠ a MŠ Čížkovice (rekonstrukce
budovy)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje jednání a přípravu projektu na dotační program pro ZŠ
a MŠ Čížkovice (rekonstrukce a dovybavení).
-> schváleno 12 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje jednání a přípravu projektu na dotační program pro ZŠ a MŠ
Čížkovice (rekonstrukce a dovybavení).
16. Schválení zveřejňování zápisů ze schůzí kontrolního výboru
Na žádost předsedkyně finančního výboru Mgr. Týlové bude současně projednáno i schválení zveřejňování
zápisů ze schůzí finančního výboru.
Starosta řekl, že vzhledem k tomu, že zasedání kontrolního a finančního výboru jsou dle zákona neveřejná,
zastupitelstvo obce musí jako jejich zřizovatel schválit zveřejňování zápisů z těchto jednání.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí se zveřejňováním zápisů ze schůzí kontrolního a
finančního výboru.
-> schváleno 12 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí se zveřejňováním zápisů ze schůzí kontrolního a finančního výboru.
17. Zřízení dětského hřiště v parku
Starosta předal slovo Ing. Slavíkovi, který žádal o doplnění tohoto bodu do programu.
Ing. Slavík navrhl, aby ve zrevitalizovaném parku na gumové ploše bylo vybudováno dětské hřiště. Dále řekl, že
v obci zatím není žádné pěkné hřiště, kromě školy, a hřiště v parku by bylo jistě hodně využíváno.
Starosta řekl, že hřiště u školy je také staré, a navrhl popřemýšlet o centralizaci. Dále upozornil na to, že dětská
hřiště musí být denně kontrolována a je na to vyhrazen pracovník. V budoucnu na to nebude kapacita. Starosta
se poté obrátil na místostarostu s dotazem, zda je v parku na dětské hřiště místo.
Ten uvedl, že je zde zpevněná plocha 10 x 12 m, na které by něco udělat šlo. Dále řekl, že zde nějaké prvky již
jsou. Ing. Slavík doplnil, že v projektu bylo dětské hřiště navrhováno a nic zde není kromě pár zmiňovaných
prvků, které jsou mimo. Zároveň řekl, že mu park přijde jako vhodné místo pro dětské hřiště, protože je zde
chládek od stromů.
Starosta poukázal na stanovisko památkové péče, která musí vše odsouhlasit.
Ing. Moša se přiklonil k názoru starosty a vyslovil se pro centralizované hřiště, protože je těžké kontrolovat a
být zodpovědný za několik hřišť. Pokud se např. na hřišti ve večerních hodinách zdržují větší děti, které něco
poškodí, a druhý den se tam někomu něco stane, bude to platit obec. Dále uvedl příklad z jiných vesnic, kde je
jedno centrální oplocené hřiště, které chodí zamykat a odemykat důchodce, ten ho má na starosti a i zde
udržuje pořádek.
Starosta k tomu doplnil, že v současné době hřiště denně kontroluje p. Grunt a v budoucnu na to kapacita
nebude.
Starosta dále řekl, že dalším úskalím jsou lidé z DPS, kteří tu hřiště nebudou chtít.
Přihlásila se pí. Kosová a řekla, že v obci není kam jít s dětmi na kolečkové brusle.
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Starosta na to reagoval, že v parku to nedovolili památkáři a pro obec by to znamenalo budovat zase další
prostory, které by musely být co nejvíce bezúdržbové. Dále poukázal na to, že se budují věci, které budou
zvyšovat provozní náklady obce.
Ing. Slavík k tomu uvedl, že problém je s umístěním dráhy na brusle a s náklady na její vybudování. Navíc dětské
hřiště přinese více užitku. Dále řekl, že by se mělo udělat jedno nebo dvě hřiště, která budou větší, a lidé se tu
můžou setkávat. Poznamenal také, že dětské hřiště je uvažováno i u multifunkčního hřiště, ale v horizontu
několika let, kdežto v parku by šlo udělat hned. Starosta na to reagoval, že na multifunkční hřiště se začíná dělat
projekt a příští rok by se mělo začít.
Přihlásila se Mgr. Týlová, která souhlasila s Ing. Slavíkem, že by se mělo udělat velké dětské hřiště v parku nebo
někde poblíž školky. Zároveň souhlasila s tím, že dětských hřišť je v obci moc a je na nich málo věcí. Uvedla
také, že myslela, že nějaká dráha pro in-line brusle bude součástí multifunkčního hřiště, např. okolo areálu.
Starosta uvedl, že prostor na dráhu by byl např. na pozemcích na svobodě, které se kupovaly, ale znovu
upozornil na to, že většina příjmů je ze skládky a v budoucnu nebudou na provoz takových věcí peníze.
Mgr. Týlová požádala, zda by dráha nešla zahrnout do multifunkčního hřiště, když ještě není projekt.
Místostarosta vyzval ke střízlivosti, takhle malá obec nemůže mít všechno.
Mgr. Týlová se znovu zeptala, co je tedy navrženo na multifunkčním hřišti.
P. Suchý odpověděl, že zatím nic. Bude se dělat studie. Místostarosta doplnil, že navrženy jsou 2 tenisové kurty,
multifunkční hřiště a dětské hřiště.
Pí. Skružná navrhla ještě hřiště pro plážový volejbal.
Starosta znovu zopakoval, že v budoucnu bude napjatý rozpočet a obec nebude na údržbu mít peníze.
Multifunkční hřiště pak budou muset udržovat pravděpodobně volejbalisté a fotbalové fotbalisté.
P. Suchý uvedl, že dle jeho názoru bude problém s prostorem v rámci hřiště, bude zde muset být i parkoviště a
dělat kolem ještě dráhu na in-line by bylo moc.
Pí. Skružná uvedla, že kdo chce jezdit na in-linech, tak s dětmi jezdí do Lovosic, což je spádová obec a je to
dostupné pro všechny.
P. Jelínek ukončil diskuzi s požadavkem na návrat k dětskému hřišti. Souhlasil s Ing. Slavíkem a navrhl udělat 2
centrální hřiště.
P. Suchý řekl, že malé dětské hřiště v parku je dobrý nápad, hřiště by se ani nemuselo oplotit, protože je zde
zákaz volného pobíhání psů. Hlavní problém ale vidí s památkáři.
Starosta nesouhlasil s p. Suchým, že lidem z DPS děti v parku nevadí. Řekl, že již bylo několik stížností na hluk, a
to i v případě dopolední návštěvy školky v parku.
Starosta navrhl popřemýšlet, kde udělat centrální hřiště, postupně by se zrušila malá hřiště u jednotlivých
paneláků.
Starosta si vzal za úkol zmapovat možnosti dětského hřiště a jeho vybavení a požádal ostatní o nápady, kam dát
druhé hřiště. Třetí by bylo v Želechovicích.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje starostu zmapováním problematiky dětských hřišť.
-> 12 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje starostu zmapováním problematiky dětských hřišť.
18. Různé a diskuze
Místostarosta informoval o tom, že 25. 7. 2016 od 17 hod. bude na OÚ Čížkovice probíhat veřejné projednávání
územního plánu.
Starosta doplnil, že ZO bude muset revokovat všechna usnesení, kde je napsáno „ZO přikazuje zpracovateli…“,
a nahradit je usnesením „ZO přikazuje místostarostovi, aby projednal se zpracovatelem…“.
Žádné další náměty do diskuze nebyly, proto starosta ukončil jednání a popřál všem krásnou dovolenou.
KONEC JEDNÁNÍ 20:40
Zapsala: Vladimíra Svojšová
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