Zastupitelstvo obce Čížkovice
Usnesení ze dne 24. 4. 2017, číslo 24/04/17 - (číslo bodu, podbod)

1. Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje
1.1. členy návrhové komise Jaroslava Jelínka, Luboše Oszvalda a Ing. Jana Mošu.
1.2. ověřovateli zápisu Zdeňka Gajdoše a Petra Čermáka.
1.3. předložený program jednání doplněný o bod 14. Projednání žádosti o jmenování
opatrovníka, 15. Projednání žádosti o výměnu kotle v pohostinství v Želechovicích, 16.
Projednání projektu středu obce Želechovice, 17. Projednání žádosti o bezpečný vjezd pro p.
Stehlíka, 18. Schválení přijetí dotace na dětské hřiště v Želechovicích a pověření starosty
podpisem smlouvy, 19. Různé a diskuze.
1.4. hospodaření obce za IV. čtvrtletí 2016 bez výhrad.
1.5. účetní závěrku obce za rok 2016 bez výhrad.
1.6. hospodaření obce Čížkovice za I. čtvrtletí 2017 bez výhrad.
1.7. Rozpočtová opatření č. 3/2017 bez výhrad.
1.8. výsledky veřejné zakázky „Obec Čížkovice – stroj k úklidu, úpravě zeleně a zimní údržbě
komunikací a chodníků“.
1.9. záměr zateplit budovu obecního úřadu a zrekonstruovat střechu obecního úřadu s tím, že
pověřuje radu obce zadáním výběrového řízení a zjištěním informací o možnosti případné
dotace na zateplení budovy.
1.10.
změnu vytápění obchodu s pohostinstvím v Želechovicích a navyšuje rozpočet na tuto
rekonstrukci o 200 tis. Kč.
1.11.
schvaluje přijetí dotace na dětské hřiště v Želechovicích a zmocňuje starostu
podpisem smlouvy.
2. Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí
2.1. zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce.
2.2. úpravy v rozpočtu obce a to tak, že položka 1351 nadále bude v rozpočtu jako 1382, § 2119
položka 2343 přechází v položku 1356, dále bere na vědomí, že ve schváleném rozpočtu byly
tyto 2 překlepy: § 2219 položka 5171 (chybně 5175) a § 3113 položka 5331 (chybně 5321).
3. Zastupitelstvo obce souhlasí
3.1. s vybudováním zdi mezi pozemky č. parc. 24/3, 24/4 a 24/2 v k. ú. Čížkovice a nebude
přispívat na stavbu této zdi.
4. Zastupitelstvo obce Čížkovice zamítá
4.1. prodej částí pozemků č. parc. 487/7 a 487/8 v k. ú. Čížkovice. Dosavadnímu uživateli bude
nabídnut pronájem těchto pozemků s tím, že zastupitelstvo obce doporučuje Radě obce
Čížkovice pohybovat se v dolní hranici sazby za m².
4.2. nabídku kulturní akce spol. TSProduction.cz.

5. Zastupitelstvo obce Čížkovice odkládá
5.1. žádost p. Karfíka o prodej pozemků na dobu po stanovení územní koncepce obce Čížkovice a
Želechovice. Zároveň stanovuje, že do týdne od tohoto veřejného zasedání zastupitelstva
obce si mají zastupitelé možnost přijít pro elektronická data k územnímu plánu, a pověřuje
starostu, aby po dohodě se zastupiteli stanovil termín pracovní schůze ke koncepci území
obce Čížkovice a Želechovice na volný den (sobota) v 2. polovině června 2017. Koncepce
bude schválena v červnu 2017.
5.2. stížnost na postup zastupitelstva obce a rozhoduje o tom, že v celém objektu č. p. 229 bude
provedena výměna oken a dále bude pozvána odborná sanační firma, aby předložila
obecnímu úřadu, potažmo zastupitelstvu obce, návrh na sanační řešení staré části domu.
6. Zastupitelstvo obce Čížkovice určuje
6.1. jako opatrovníka pozemku č. 647/1 v k. ú. Čížkovice místostarostu obce p. Kimmera s tím, že
rozhoduje o tom, aby bylo stavbě vyhověno.
7. Zastupitelstvo obce zadává
7.1. radě obce, aby byla prokonzultována s projektantem možnost odvodnění středu obce
Želechovice protažením odvodňovací trubky ke svodu ZDV Slatina a aby byl podle toho
projekt upraven.
8. Zastupitelstvo obce Čížkovice se usneslo,
8.1. , že v otázce žádosti o bezpečný vjezd p. Stehlíka je celá věc řešena projektem „Bezpečná
obec – parkoviště u zámku“.
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