Zápis z jednání – 15. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkovice volebního
období 2014-2018
Začátek jednání 18:04 dne 12. 9. 2016
Přítomni: Luboš Trestr, Zdeněk Gajdoš, Ing. Jan Moša, Aleš Kozel, Mgr. Bc. Martina Týlová, Stanislav Suchý,
Mgr. Arnošt Waschta, Ing. Vlastimil Slavík, Pavel Kimmer, Jaroslav Řehák, Milan Svojše, Petra Skružná (příchod
18:18), Luboš Oszvlad (příchod 18:26)
Omluveni: Jaroslav Jelínek, Petr Čermák
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.
Trestra, p. Řeháka a p. Gajdoše.
-> schváleno 8 pro, 3 se zdrželi (p. Trestr, p. Řehák a p. Gajdoš)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice volí členy návrhové komise p. Trestra, p. Řeháka a p. Gajdoše.
B) Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval k návrhu na ověřovatele zápisu plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p. Suchého
a Ing. Slavíka.
-> schváleno 9 pro, 2 se zdrželi (Ing. Slavík, p. Suchý)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice volí ověřovatele zápisu p. Suchého a Ing. Slavíka.
C) Schválení programu
Starosta navrhl doplnění programu o vyřešení odpovědnosti při vydávání Čížkovických novin a dále o schválení
výsledků výběrového řízení na hasičské auto, které proběhlo ve středu 7. 9. 2016 a nestihlo tedy být řádně
zařazeno do programu.
Dále uvedl k bodu č. 10 Rozhodnutí o akciích Agrobanky, že zde půjde pouze o podání informace.
Žádné další návrhy na doplnění programu nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice
schvaluje předložený program jednání doplněný o bod č. 13 Návrh na řešení odpovědnosti při vydávání
Čížkovických novin a bod č. 14 Schválení výsledků výběrového řízení na hasičské auto, bod č. 15 tedy bude
Různé a diskuze.
-> schváleno 11 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený program jednání doplněný o bod č. 13 Návrh na řešení
odpovědnosti při vydávání Čížkovických novin a bod č. 14 Schválení výsledků výběrového řízení na hasičské
auto, bod č. 15 tedy bude Různé a diskuze.
1. Podání informace o činnosti rady ze dne 18. 7. a 31. 8. 2016
Starosta podal informace o činnostech rady obce od minulého zasedání.
Uvedl bližší informace k mobilnímu rozhlasu a to, že reklamní sdělení nebudou touto formou zasílána.
Dále uvedl k projektu Bezpečná obec – červený nátěr před přechodem pro chodce u Pohostinství na sídlišti, že
ten nebude na základě rozhodnutí rady obce udělán. V projektu uvedený nátěr barvou má totiž nízkou
životnost a trvanlivější varianta barevného asfaltu je několikanásobně dražší.
PŘÍCHOD pí. Skružná 18:18
Starosta dále uvedl k Dohodě o pracovní činnosti pro Mgr. Týlovou, že ta bude sepsána proto, aby mohla
vykonávat preventistu sociálně – patologických jevů i po nástupu na mateřskou dovolenou.
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Starosta dále řekl, že důvody pro vrácení Dotačního titulu na ekologické vytápění k projednání zastupitelstvu
jsou návrhy rady obce na zahrnutí nových stavebníků do dotace a dále na prodloužení stáří faktury.
Ing. Slavík měl dotaz, jaká okna se plánují udělat v domě č. p. 229.
Starosta odpověděl, že to záleží na rozhodnutí zastupitelstva. Nyní jde o to, schválit záměr výměny oken a celou
věc zahrnout do příštího rozpočtu.
P. Kozel požádal o vysvětlení k opravě tělocvičny.
Během následující několikaminutové diskuze starosta vysvětlil problém při opravě tělocvičny, kdy po nalakování
došlo k reakci se syntetickou barvou, kterou byla domalována hřiště na badminton a která se pro tyto účely
standardně nepoužívá. Proto provádějící firma nepředpokládala, že by k tomuto problému mohlo dojít a
podlaha pak musela být v těchto místech znovu vybroušena a nalakována, což způsobilo největší vícenáklad.
Dalším vícenákladem bylo navýšení počtu lajn, a to z původních (ve výběrovém řízení uvedených) 370 m na
1.005 m. S provedeným lajnováním vyjádřil nesouhlas p. Suchý jako zástupce sportovní komise, která
předložila zhotoviteli plánek s přesně rozkreslenými hřišti. Jako hlavní a nepřerušovaná měla být hřiště na
volejbal a tenis, což nebylo z části dodrženo a tenisové hřiště je přerušované pod ostatními. Místostarosta
uvedl, že po doporučení provádějících lajnování toto provedení schválil.
Ing. Slavík nesouhlasil s tím, že místostarosta o lajnování rozhodl sám, aniž by k tomu přizval sportovní komisi,
která se k tomu měla vyjádřit. Místostarosta uvedl, že se musel rozhodnout rychle, protože část lajn již byla
hotová a provádějící firma měla vzhledem k předchozímu zdržení na dodělání čar několik hodin. Starosta k celé
věci uvedl, že sportovní komise není orgán, který by měl o něčem takovém rozhodovat. Jedinou možností bylo
nechat lajny dodělat nebo zastavit práce a nechat věc na rozhodnutí zastupitelstvu, což by ale znamenalo, že
tělocvična by byla stále zavřená.
PŘÍCHOD p. Oszvald 18:26
P. Suchý na závěr uvedl, že ho celá věc mrzí, protože nad čarami strávili spoustu času, nicméně počká na
vyjádření tenistů a poté se případně sportovní komise domluví na opravě tenisového hřiště.
Ing. Slavík řekl, že by si z toho měli vzít ponaučení na příště, až se bude jednat o multifunkčním hřišti. P. Suchý
připomněl, že by se sportovní komise ráda sešla s projektantem multifunkčního hřiště. Místostarosta uvedl, že
projektant má již výškové zaměření a dělá základní náčrt. Poté bude přizván ke schůzce se sportovní komisí.
Další dotazy k činnosti rady obce nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na
vědomí zprávu o činnosti rady obce od minulého jednání zastupitelstva.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od minulého jednání
zastupitelstva.
2. Projednání hospodaření obce za II. čtvrtletí 2016
Starosta přivítal Ing. Krobovou z účetní kanceláře obce a otevřel diskuzi.
Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice
schvaluje hospodaření obce za II. čtvrtletí 2016 bez výhrad.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje hospodaření obce za II. čtvrtletí 2016 bez výhrad.
3. Schválení rozpočtových opatření
Starosta vysvětlil k rozpočtovým opatřením č. 7/2016, která nebyla řádně předána v podkladech, že se měla
týkat pouze nákladu na schválenou dotaci na ekologické vytápění ve výši 15 mil. Kč. Nicméně paní účetní sem
zahrnula i jiné věci, které vyplynuly z FIN č. 8/2016. Starosta dal zastupitelům čas na prostudování a na
rozmyšlení, zda se schválí celá rozpočtová opatření č. 7/2016 nebo pouze část dotace a zbytek příště.
Mgr. Týlová se zeptala Ing. Krobové na dotaci hasičům. Ing Krobová vysvětlila, že došlo pouze k přesunu
z položky na položku, protože se počítalo s dotací pro SDH, ale čerpadlo bylo zakoupeno do majetku obce.
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Nikdo ze zastupitelů nebyl proti, aby se rozpočtová opatření č. 7/2016 schválila celá, starosta tedy navrhl
usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2016 a č. 7/2016 bez výhrad.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2016 a č. 7/2016 bez výhrad.
4. Podání informace o územním plánu Čížkovice
Starosta předal slovo místostarostovi, který uvedl, že dle p. Jaroše (z MěÚ Lovosice) je námitka pí. Havránkové
zastupující p. Novika neplatná, protože pí. Havránková neměla platnou plnou moc a nebyla tedy oprávněna
námitku podat. Dle p. Jaroše na plné moci chybí razítko. Vše zkonzultoval s právníky a dle nich je plná moc
neplatná.
ODCHOD Mgr. Týlová 18:48, ODCHOD Ing. Krobová 18:50
P. Oszvald nesouhlasil s tím, že by plná moc byla kvůli chybějícímu razítku neplatná.
PŘÍCHOD Mgr. Týlová 18:51
Starosta dále uvedl, že některá tvrzení p. Novika nejsou pravdivá a že p. Novik stále může stavět. Dále uvedl, že
obec má zájem na odkoupení těchto pozemků do majetku obce.
Místostarosta uvedl, že p. Novik pozemky koupil za cca. 5 mil. Kč.
Starosta řekl, že hodnota ušlého zisku p. Novika, jak ji vyčísluje, by se mohla během soudu snížit. Stejně tomu
bylo i u obce Sulejovice, která se soudí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí podání informace o řízení o Územním plánu
Čížkovice.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí podání informace o řízení o Územním plánu Čížkovice.
ODCHOD P. Kozel 18:56
5. Projednání odkupu parcel v Želechovicích – zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí
Starosta řekl, že prodávající pozemků v Želechovicích požaduje po obci uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí
a že věc tedy dal ke zvážení zastupitelstvu, protože toto nemůže rozhodnout sám. Navrhl, aby obec daň
uhradila, protože o pozemky má velký zájem.
P. Slavík se zeptal, o jakou částku se jedná.
Starosta odpověděl, že daň jsou 4% z kupní ceny pozemků, tedy cca. 40 – 50 tis. Kč. Dále uvedl, že pokud to
zastupitelstvo neschválí, majitelé to neprodají.
PŘÍCHOD p. Kozel 19:00
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí při odkupu
pozemků č. parc. 3/2, 2/1 a 3/1 v k. ú. Želechovice.
-> schváleno 12 pro, 1 se zdržel (p. Kozel)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí při odkupu pozemků č. parc.
3/2, 2/1 a 3/1 v k. ú. Želechovice.
Pověřená osoba: Mgr. Arnošt Waschta
6. Projednání žádosti o odkoupení pozemku
ODCHOD Mgr. Waschta 19:02
Místostarosta uvedl, že pod daným pozemkem vede kanalizace, což by mohl být v budoucnu problém.
V případě poruchy by noví majitelé nemuseli na pozemek nikoho pustit.
P. Oszvald navrhl pozemek žadatelům pronajmout, s čímž místostarosta souhlasil.
PŘÍCHOD Mgr. Waschta 19:04
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Další návrhy nebyly, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice zamítá žádost o odkoupení
pozemku č. parc. 96/12 v k. ú. Čížkovice, protože pod pozemkem vede obecně prospěšná stavba kanalizace, a
nabízí žadatelům pronájem tohoto pozemku.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice zamítá žádost o odkoupení pozemku č. parc. 96/12 v k. ú. Čížkovice, protože
pod pozemkem vede obecně prospěšná stavba kanalizace, a nabízí žadatelům pronájem tohoto pozemku.
Pověřená osoba: Pavel Kimmer
7. Projednání variant oplocení fotbalového hřiště
Místostarosta uvedl k předloženým cenovým nabídkám, že varianta č. 1 počítá se sloupky a klasickým
poplastovaným pletivem a její cena je cca 147 tis. Kč, varianta č. 2 obsahuje základové patky z betonu a pevné
pletivo (stejné je u MŠ nebo ZŠ) a její cena je 295 tis. Kč, varianta č. 3 počítá také s kvalitním pletivem, ale
základové patky jsou nahrazeny podezdívkou, cena této varianty je 427 tis. Kč.
Místostarosta řekl, že se přiklání alespoň ke druhé variantě.
Starosta řekl, že je pro třetí variantu.
Ing. Slavík se zeptal, zda je to tak, že při variantě č. 3 odejde časem pouze pletivo a podezdívka zůstane.
Místostarosta odpověděl, že ano, pletivo je cca. na 15 let. Starosta doplnil, že u školy je pletivo již 8 let a stále je
ve velmi dobrém stavu. P. OSzvald poznamenal, že dříve odejde podezdívka než pletivo.
Ing. Slavík řekl, že mluvil s p. Mejtou a ten by se také přikláněl k podezdívce.
Mgr. Týlová navrhla, zda by nešla spojit 1. a 3. varianta, tedy podezdívka a klasické pletivo.
Starosta odpověděl, že po klasickém pletivu budou děti lézt a bude brzy zničené.
P. Oszvald se také přiklonil ke třetí variantě.
Místostarosta se zeptal, zda se plot bude dělat ještě letos nebo až příští rok.
Starosta se přiklonil k letošnímu roku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením oplocení fotbalového hřiště předloženou 3.
variantou s tím, že ukládá radě obce přípravu výběrového řízení.
-> 12 pro, 1 proti (p. Kozel)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením oplocení fotbalového hřiště předloženou 3. variantou s tím, že
ukládá radě obce přípravu výběrového řízení.
P. Trestr měl ještě dotaz, kde všude je počítáno s novým plotem.
Místostarosta odpověděl, že cenové nabídky počítaly pouze se stranou podél silnice.
Následovala několikaminutová diskuze, během níž zastupitelstvo zvažovalo, zda udělat plot kolem celého hřiště
(tedy i kolem zahrádek atd.). Nakonec se zastupitelstvo shodlo na tom, že se prozatím zůstane u vybudování
plotu podél silnice, kde je také počítáno s jednou brankou uprostřed a jednou na kraji pro zahrádkáře.
8. Projednání problematiky dětských hřišť
Starosta informoval zastupitele o provedeném průzkumu k problematice dětských hřišť. Dle jeho poznatků jsou
dětská hřiště většinou vybudována dle možností obce, jsou situována ve středu obce, chráněna plotem, hřiště
jsou buď kovová nebo dřevěná. Hřiště je většinou pro nejmenší děti i pro školní děti a některé jsou vybavena i
street workoutovým hřištěm a venkovními fitness stroji pro dospělé. Hřiště jsou většinou vybavena
houpačkami, kolotoči, košem na basketball, stolem na stolní tenis a často u nich bývá nějaká zastřešená
pergola. Dále uvedl, že nevhodné je na hřiště umísťovat pískoviště, a to především z bezpečnostních a
hygienických důvodů.
Starosta doporučil vytyčit prostory pro 2 dětská hřiště v Čížkovicích a jedno v Želechovicích s tím, že hřiště
budou vybavena adekvátně počtu dětí. Při výběru místa by starosta doporučil bezpečné místo zastíněné
stromy, které bude dostupné z obydlených oblastí. Doporučil také přidat nějaké prvky pro dospělé. Současně by
mělo být hřiště uzamykatelné, aby se zabránilo vandalství.
Závěrem starosta doporučil do rozpočtu na příští rok zadat částku dle předpokládané realizace na vybavení
dětských hřišť a akci určit jako jednu z priorit pro příští rok. Současně jako vícenáklady počítat s případným
prodloužením chodníku atd. Starosta také řekl, že by při budování hřišť požádal o radu architekta.
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Poté starosta ukázal zastupitelům na serveru www. hriste-bonita.cz různé varianty herních prvků.
Ing. Slavík řekl, že sportovní komise v rámci multifunkčního hřiště také uvažovala nad street workoutovým
hřištěm.
Starosta upozornil, že prvky musí být certifikované. Dále řekl, že přemýšlel nad tím, zda prvky pořídit dřevěné
nebo kovové. Kovové prvky také vypadají dobře a klidně by přešel na ně. Místostarosta doplnil, že kovové prvky
jsou méně náročné na údržbu.
Na dotaz Ing. Slavíka, kdy budou určena místa pro vybudování hřišť, starosta odpověděl, že se zastupitelé mají
zamyslet a na příštím jednání zastupitelstva se rozdají úkoly, aby se vše rozeběhlo. Dále uvedl, že mezitím
obecní úřad zjistí, zda nebude k této problematice vypsán nějaký dotační titul.
Místostarosta připomněl, že s dětským hřištěm je počítáno v rámci multifunkčního hřiště.
Starosta také navrhl, aby se v případě vybudování 2 centrálních hřišť zrušila všechna malá hřiště u jednotlivých
domů.
Ing. Slavík řekl, že si nemyslí, že by byl někdo proti zrušení hřiště s jednou houpačkou, když místo toho bude
velké hřiště např. v parku.
Místostarosta se zeptal, zda se někdo hlásí jako konzultant v rámci budování dětského hřiště v multifunkčním
areálu. Starosta reagoval, že to se vše domluví na příštím jednání.
Starosta uvedl, že dětí ve věku 0 – 6 let je 67 a ve věku 6 – 15 je 168, což znamená pokles.
Na poznámku Ing. Slavíka, že se špatně predikuje, kolik se narodí dětí, starosta uvedl, že jde spíše o to, že
nemusí obec počítat s prudkým nárůstem, bude spíše pokles.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí informaci o podmínkách pro budování dětských
hřišť v Čížkovicích, schvaluje vizi, že budou vybudována 2 centrální hřiště v Čížkovicích a 1 v Želechovicích a
poté všechna menší hřiště zrušena a ukládá všem zastupitelům do příště promyslet umístění hřišť v Čížkovicích.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí informaci o podmínkách pro budování dětských hřišť v
Čížkovicích, schvaluje vizi, že budou vybudována 2 centrální hřiště v Čížkovicích a 1 v Želechovicích a poté
všechna menší hřiště zrušena a ukládá všem zastupitelům do příště promyslet umístění hřišť v Čížkovicích.
9. Schválení položky rozpočtu na rok 2017 – výměna oken v ul. Dvořákova
ODCHOD p. Řehák 19:46
Starosta uvedl, že se jedná o záměr výměny oken v domě č. p. 229 v ul. Dvořákova a o to, aby se s tím počítalo
do příštího rozpočtu.
Místostarosta doplnil, že se jedná celkem o 34 oken a, při ceně 10 tis. Kč za okno, by celková cena včetně prací
byla cca. 500 tis. Kč.
Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky, starosta tedy navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice
schvaluje záměr výměny oken v ul. Dvořákova č. p. 229 a ukládá při přípravě rozpočtu tuto položku do rozpočtu
na rok 2017 zahrnout.
-> 12 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje záměr výměny oken v ul. Dvořákova č. p. 229 a ukládá při přípravě
rozpočtu tuto položku do rozpočtu na rok 2017 zahrnout.
Pověřená osoba: Mgr. Arnošt Waschta
10. Rozhodnutí o akciích Agrobanky
Starosta k tomuto bodu vysvětlil, že se již začalo pracovat na získání peněz od zkrachovalé Agrobanky, kde měla
obec akcie ve výši cca. 300 tis. Kč. Starosta řekl, že původně chtěl, aby zastupitelstvo schválilo nevymáhání této
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částky, protože získaná částka je relativně nízká v poměru k vynaložené práci na její obdržení. To ale ze zákona
není možné, protože zastupitelstvo nemá pravomoc rozhodnout o nevymáhání dluhů, a proto práce na
vymožení částky již byly započaty.
PŘÍCHOD p. Řehák 19:50
Žádné dotazy k projednávanému bodu nejsou, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice
bere na vědomí informaci o rozdělení podílu na likvidačním zůstatku Agrobanky a ukládá obecnímu úřadu, aby
bylo zúřadováno ku prospěchu obce.
-> 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí informaci o rozdělení podílu na likvidačním zůstatku
Agrobanky a ukládá obecnímu úřadu, aby bylo zúřadováno ku prospěchu obce.
11. Návrh na řešení garáží v ul. Okružní
Starosta předal slovo p. Suchému, který žádal o zařazení tohoto bodu do programu.
ODCHOD Mgr. Waschta 19:53
P. Suchý uvedl, že v obci je poptávka po garážích a jediné místo pro ně je v ul. Okružní. Navrhl, aby garáže zde
postavila obec a pak je prodala nebo pronajmula, aby nedošlo ke stejné situaci jako v ul. Růžová, kde doteď
některé garáže nestojí. Dalším návrhem také bylo, aby se na části pozemku udělalo parkoviště.
P. Oszvald řekl, že v této lokalitě má většina lidí na svém pozemku garáž nebo parkovací místo a další garáže to
zde akorát zhyzdí. Dále uvedl, že nevidí důvod, proč by zde měl mít garáž někdo např. od hřiště.
P. Suchý a p. Trestr na to reagovali, že parkoviště je v původním projektu.
P. Oszvald souhlasil a řekl, že stejně mu to nepřijde vhodné, zde stavět samotné garáže.
P. Trestr řekl, že je také proti, ale v projektu to bylo.
Pí. Skružná řekla, že je pro vybudování pouze parkovacích míst. Ulice je špatně průjezdná a, pokud přijede
návštěva, tak nemá kde zaparkovat.
Ing. Slavík řekl, že si myslí, že garáže nejsou potřeba, ale místo na parkování ano. Pokud přijede návštěva, nemá
kde zaparkovat. S místem je zde počítáno, tak se zde mohou udělat parkovací místa.
Místostarosta uvedl, že téměř každý má u domu garáž a před ní má místo pro ještě jedno auto.
P. Volák řekl, že v ulici je občas problém projet, protože auta stojí po obou stranách.
Mgr. Týlová také souhlasila s parkovištěm a řekla, že by se mělo vyřešit parkování v celé ulici.
P. Svojše navrhl, aby se ulice udělala jednosměrnou a na jedné straně zákaz stání.
P. Suchý řekl, že v projektu garáže jsou a že mu šlo o to, aby je případně postavila obec, aby to vypadalo hezky.
Místostarosta k problému uvedl, že žádosti o garáže jsou pouze 2.
P. Suchý odpověděl, že ví o 3 lidech, kteří v této lokalitě nebydlí a o garáž by měli zájem.
Místostarosta uvedl, že dle projektu je zde místo pro asi 20 garáží, a přiklonil se k tomu, aby se na polovině
udělaly garáže a na polovině parkoviště.
Ing. Slavík řekl, že je běžné mít v rodině 2 auta, takže po garážích poptávka bude.
Návrh usnesení:
V případě, že bude podle projektu v Okružní ulici rozhodnuto o stavbě garáží, schvaluje zastupitelstvo obce
Čížkovice, aby stavbu provedla obec a následně byly garáže buď pronajaty nebo prodány podle rozhodnutí
zastupitelstva.
-> schváleno 9 pro, 2 proti (p. Trestr, Ing. Moša), 2 se zdrželi (p. Řehák, p. Gajdoš)
USNESENÍ:
V případě, že bude podle projektu v Okružní ulici rozhodnuto o stavbě garáží, schvaluje zastupitelstvo obce
Čížkovice, aby stavbu provedla obec a následně byly garáže buď pronajaty nebo prodány podle rozhodnutí
zastupitelstva.
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12. Dotační titul
Starosta řekl, že projednání dotačního titulu na ekologické vytápění bylo vráceno k projednání zastupitelstvu
radou obce.
Úvodem řekl, že je třeba ještě opravit výši dotace pro Společenství vlastníků jednotek, kde se počítalo pouze
s plynovými kondenzačními kotli, nikoliv se solárními panely. V odstavci Výše dotace tedy bude poslední bod
znít:
- u Společenství vlastníků jednotek ve výši 80% z ceny kotle, popř. souboru kotlů, maximálně počet bytů krát
50 000,- Kč, resp. ve výši 80% z ceny tepelného čerpadla nebo solárního termického systému, maximálně pak
počet bytů krát 70 000,- Kč.
Změna bude ještě ve Způsobu financování, kde bude uvedeno, že maximální výše dotace na jednu bytovou
jednotku činí 50 000,- Kč, resp. 70 000,- Kč.
12A) Proběhlo hlasování pro tyto změny -> schváleno 12 pro, 1 se zdržel (p. Kozel)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje následující změny v Dotačním programu na ekologické vytápění:
 v odstavci Způsob financování bude druhý bod znít: maximální výše dotace na jednu bytovou
jednotku činí 50 000,- Kč, resp. 70 000,- Kč
 v odstavci Výše dotace bude poslední bod znít: u Společenství vlastníků jednotek ve výši 80% z ceny
kotle, popř. souboru kotlů, maximálně počet bytů krát 50 000,- Kč, resp. ve výši 80% z ceny
tepelného čerpadla nebo solárního termického systému, maximálně pak počet bytů krát 70 000,- Kč.
Starosta řekl, že dalšími podněty k projednání od RO jsou zahrnutí nových stavebníků do dotace a prodloužení
doby platnosti faktury.
Co se týče novostaveb, tak v dotačním titulu není zahrnuto pořízení plynového kondenzačního kotle. Starosta
tedy navrhl, aby bylo doplněno, že dotovanými topnými systémy jsou (mimo jiné): kondenzační plynový kotel
(výměna plynového kotle nebo zabudování v novostavbě RD).
ODCHOD Mgr. Týlová 20:14
P. Trestr navrhl, aby pořízení plynového kotle nebylo podmíněno kondenzačním kotlem.
Místostarosta uvedl, že kondenzační kotel má až o 20% nižší spotřebu a má nižší exhalace. P. Trestr na to
reagoval tím, že od r. 1994 je technologie jinde a plynový kotel je také ekologičtější.
PŘÍCHOD Mgr. Týlová 20:16
P. Oszvald uvedl, že kondenzační kotel vyžaduje jiné typy topení (podlahové vytápění atd.) a do klasického
okruhu se nehodí.
Poté poznamenal, že za cca. 1 rok se již klasické kotle nebudou vyrábět, protože nesplňují požadavky evropské
unie, a budou se tedy prodávat pouze kotle kondenzační.
Starosta uvedl, že cílem bylo zlepšit topení.
P. Volák uvedl, že v panelovém domě není dle projektanta vhodné pořizovat solární termický systém.
Starosta uvedl, že dotace bude trvat 2 roky a do té doby může být nějaký systém, který bude fungovat i pro
paneláky. V tuto chvíli jde o to, aby dotace s touto variantou počítala.
Pí. Skružná ke svému návrhu uvedla, že doba platnosti 12 měsíců ji přijde málo, protože je spoustu lidí, kteří
kotel mají 2 – 3 roky a ti dotaci nedostanou. Uvedla, že by chtěla, aby dotace byla opravdu pro všechny, a že
žádosti by se měli posuzovat individuálně. Navrhla dobu platnosti prodloužit na 3 roky, tedy 36 měsíců.
Ing. Moša dal protinávrh, aby platnost byla od 1. 1. 2017.
P. Suchý dal další protinávrh, aby to zůstalo, jak to je, tedy 12 měsíců zpětně od vyhlášení.
12B) Proběhlo hlasování pro ponechání doby platnosti faktury 12 měsíců zpětně -> 10 pro, 2 proti (p. Svojše, pí.
Skružná), 1 se zdržel (p. Kozel)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, že v rámci Dotačního programu na ekologické řešení vytápění nesmí
být faktura starší 12 měsíců před podáním žádosti o dotaci.
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12C) Proběhlo hlasování pro zařazení zabudování plynového kondenzačního kotle v novostavbě domu -> 12
pro, 1 se zdržel (p. Kozel)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, že dotovaným topným systémem je i zabudování kondenzačního
kotle v novostavbě domu.
13. Návrh na řešení odpovědnosti při vydávání Čížkovických novin
Starosta k bodu uvedl, že do redakční rady se přihlásili 2 zájemci bez zkušeností s vydáváním novin. Dále řekl, že
je třeba vyřešit odpovědnost za vydávání novin, buď by noviny musely být vydávány pod vlastním IČO nebo by
musely být pod dohledem obecního úřadu.
Starosta navrhl, aby si zastupitelé věc promysleli, a na příštím zasedání se vše probere. Za sebe navrhl, aby
noviny byly pod dohledem OÚ.
P. Oszvald souhlasil se starostou, že jsou pouze tyto dvě možnosti.
Starosta navrhl, že je pro to, aby noviny byly vydávány pod obecním úřadem. S tím souhlasila Mgr. Týlová a pí.
Skružná.
Starosta nechal na promyšlení do příštího jednání.
Usnesení nebylo přijato.
14. Schválení výsledků výběrového řízení na hasičské auto
P. Machata podal bližší informace o proběhlém výběrovém řízení, které bylo znovu zadáno po upravení
technické specifikace vozidla. Ze 7 oslovených firem, se přihlásili 2 firmy, a to THT Polička s. r. o. a KOBIT – THZ
s. r. o.. Na základě ceny vyhrála o 8 tis. Kč spol. KOBIT, po sečtení bodů i za technickou specifikaci nakonec
vyhrála spol. THT Polička o 0,86 bodů.
14A) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje výsledek výběrového řízení na pořízení
hasičského auta.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje výsledek výběrového řízení na pořízení hasičského auta.
Vzhledem k tomu, že cena vozu je 4 633 000,- Kč bez DPH, je třeba ještě schválit navýšení rozpočtu.
14B) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje navýšení rozpočtu v položce nákupu hasičského
auta o 506 000,- Kč.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje navýšení rozpočtu v položce nákupu hasičského auta o 506 000,- Kč.
15. Různé a diskuze
Starosta na začátku odkázal zastupitele na předložené zůstatky účtů obce, ze kterých vyplývá, že obec ušetřila a
na kontě má celkem 98 mil. Kč.
Ing. Slavík se zeptal na olámané zábradlí v parku.
Místostarosta odpověděl, že již bylo opraveno. Bylo již dvakrát reklamováno.
Starosta upozornil na chybějící cedulku o financování z dotace, kterou pokaždé někdo utrhne.
P. Volák si stěžoval na nevhodně zaparkované auto naproti zastávce a dále na auta parkující v křižovatce před
obecním úřadem.
Starosta uvedl, že několik věcí je již rozpracováno. Pracuje se na zákazu stání od krámu dolu, uvažuje se i o
zákazu stání v místě naproti zastávce a také bude po vybudování parkoviště na začátku ul. Zámecká zákaz stání
před školkou.
Pí. Skružná apelovala na obecního strážníka, aby špatně parkujícím lidem alespoň domluvil.
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Pí. Žikovská měla dotaz, kam až sahají pozemky pro multifunkční hřiště.
Místostarosta odpověděl, že pozemky jsou koupeny až k trafostanici.
Pí. Žikovská se dále zeptala, kdo navrhl přechod před jejich domem, a uvedla, že lampa jim svítí do domu.
Místostarosta uvedl, že projekt dělala Projekce dopravní Filip a vše bylo schváleno. Starosta doplnil, že přechod
musí být osvětlen.
Žádné další náměty do diskuze nebyly.
KONEC JEDNÁNÍ 20:53
Zapsala: Vladimíra Svojšová

9

