Zastupitelstvo obce Čížkovice
Usnesení ze dne 25. 6. 2018, číslo 25/06/18 - (číslo bodu, podbod)

1. Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje
1.1. členy návrhové komise Ing. Jana Mošu, Luboše Trestra a Mgr. Bc. Martinu Týlovou.
1.2. ověřovateli zápisu Zdeňka Gajdoše a Jaroslava Řeháka.
1.3. předložený program jednání zastupitelstva obce doplněný o bod č. 21 Projednání návrhu
Dodatku k dotačnímu programu. Bod č. 22 tedy bude Různé a diskuze.
1.4. předložené technické požadavky k poptávce kamerového systému.
1.5. zápis z jednání kontrolního výboru i vysvětlení podaná starostou a místostarostou.
1.6. účetní závěrku obce Čížkovice za rok 2017 bez výhrad.
1.7. celoroční hospodaření obce Čížkovice a Závěrečný účet obce Čížkovice za rok 2017 včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017 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 2017 v
celkové výši 16.783.583,98 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období.
1.8. hospodaření obce Čížkovice za I. čtvrtletí 2018 bez výhrad.
1.9. Rozpočtová opatření č. 3/2018 bez výhrad.
1.10.
pro volební období 2018 – 2022 15 volených zastupitelů.
1.11.
prodej části cca. 20 m² (dle zaměření) parcely v obecním vlastnictví č. 657/1 v k. ú.
Čížkovice o celkové výměře 4.017 m² za cenu 400,- Kč za m². Žadatel nechá provést a uhradí
rozdělovací geometrický plán.
1.12.
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 21. 12. 2006 (CES 1388/2006/EO/17) se
Severočeskou vodárenskou společností a. s..
1.13.
Dodatek k podmínkám Dotačního programu na ekologické řešení vytápění objektu
sloužícího k bydlení tak, jak bylo předloženo s tím, že v bodě 1 se škrtá předposlední slovo
„druhému“.
2. Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí
2.1. zprávu o činnosti rady obce za období od konání posledního veřejného zasedání
zastupitelstva.
2.2. zápis z jednání kontrolního výboru i vysvětlení podaná starostou a místostarostou.
2.3. odpověď Severočeské vodárenské společnosti a. s. a pověřuje obecní úřad, aby zjistil
možnost případných dotací a zajistil pro tyto dotace profesionální agenturu, která zajistí
podání žádostí.
3. Zastupitelstvo obce Čížkovice vydává
3.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných
veřejných prostranstvích. Dnem vyhlášení je 26. 6. 2018.
3.2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o stanovení některých pravidel užívání vybraných
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. Dnem vyhlášení je 26. 6. 2018.

4. Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje
4.1. starostu obce, aby sjednal schůzku právníků se zastupitelstvem obce jako pracovní schůzku k
informaci o předpokládaném vývoji k rozhodnutí zastupitelstva obce o dotčených pozemcích
spol. TY INVEST GROUP s. r. o..
4.2. starostu obce osobním jednáním s majiteli pozemků v lokalitě „Pod Litomem“, kde nebyl
vyjádřen souhlas s prodejem pozemků za navrhovanou cenu, popřípadě nebyla zaslána
odpověď vůbec.
4.3. radu obce vypsáním výběrového řízení na opravu poškozených částí štítových přesahů
bytového domu č. p. 26 v Čížkovicích.
5. Zastupitelstvo obce Čížkovice zamítá
5.1. prodej parcel č. 655/7 a 655/9 v k. ú. Čížkovice.
5.2. nákup pozemků č. parc. 481/183, 481/184 a 481/186 v k. ú. Čížkovice o celkové výměře
1.396 m² za nabídkovou cenu ve výši 767.800,- Kč.
6. Zastupitelstvo obce Čížkovice souhlasí
6.1. se zařazením pozemků č. parc. 482/41, 482/55 a 482/56 v k. ú. Čížkovice do plánu výstavby s
tím, že zadá nejprve projekci sítí a komunikace na pozemku parc. č. 482/40 a vyžádá si
nejprve vyjádření správců sítí, komunikace a IZS.
6.2. s vypsáním výběrového řízení na opravu střechy domu č. p. 65 v Čížkovicích.
6.3. s výběrovým řízením na posouzení střešních konstrukcí obecních budov.
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