Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice dne 11. 2. 2019
Přítomni:

Mgr. Arnošt Waschta, Mgr. Andrea Skružná, Stanislav Suchý, Petra Skružná, Ing. Lucie Koťová, Jan
Novotný, Jindřich Sviták, Jaroslav Jelínek, Jiří Poklop, Milan Svojše, Luboš Trestr

Omluveni:

Mgr. Bc. Martina Týlová, Bc. Tereza Malířová, Ing. Pavel Daňhelka

Zahájení jednání: 18:04
Starosta zahájil jednání, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno a je usnášeníschopné.
Jako první požádal o schválení pořízení zvukového záznamu za účelem pořízení zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení zvukového záznamu z jednání ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva za účelem
pořízení zápisu. Po vytvoření zápisu a jeho podepsání ověřovateli zápisu bude záznam zničen a nebude nadále
uchováván.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
A)
Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhu plénum, to nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p. Svitáka, Ing. Koťovou a p. Trestra.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi mimořádného Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení pan Jindřich Sviták, Ing. Lucie
Koťová a pan Luboš Trestr.
Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 3
Usnesení bylo přijato.
B)
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval k návrhu plénu, to nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl pí. Petru Skružnou a p. Jelínka.
Návrh usnesení:
ZO volí ověřovateli zápisu z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice paní Petru Skružnou a pana Jaroslava
Jelínka.
Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 2
Usnesení bylo přijato.
C)
Schválení programu
Starosta přečetl navržený program mimořádného jednání a vyzval přítomné k návrhům na doplnění. Nikdo neměl
žádné návrhy, ani připomínky k programu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
1.
Schválení podání žádosti o dotaci na MMR
Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka odkázala na předloženou tabulkou a vysvětlila, že žádost musí být podána do 28. 2. 2019, proto bylo
třeba svolat mimořádné zasedání zastupitelstva.
Seznámila zastupitele s podmínkou dotace, že hřiště musí být přístupné veřejnosti. Uvedla, že vše bylo probíráno na
radě obce, kde byla domluvena otevírací doba po uzavření MŠ, tedy od 15:45 do 19:00 přes týden a o víkendu od 9:00
do 19:00.
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Místostarostka řekla, že zastupitelé také dostali k nahlédnutí návrh projektu s půdorysy hřiště, že celkové náklady jsou
vyčísleny ve výši 1.325.000,- Kč a obec bude žádat o dotaci ve výši 70% z těchto nákladů.
P. Sviták se zeptal, zda hřiště bude otevřeno celoročně, protože v zimě mu otevírací doba do 19:00 přijde zbytečná.
Místostarostka uvedla, že se to může upravit v provozním řádu.
P. Sviták také uvedl, že pokud obec dotaci nezíská, rád by v tom pokračoval, protože se mu projekt moc líbí.
P. Sviták se také zeptal, zda bude hřiště nějak hlídané.
Starosta uvedl, že toto se řešilo na radě obce a musel by být zamezen přístup do zadní části areálu školky, kde jsou
zákoutí. Řešilo by se to pravděpodobně brankami po obou stranách. Zároveň by sem byl zaveden kamerový systém,
jak bylo schváleno v minulém zastupitelstvu.
Místostarostka uvedla, že prvky byly konzultovány s učitelkami z MŠ, takže odpovídají věkové skupině dětí.
P. Oszvald se zeptal, zda předložená nabídka je již schválená.
Místostarostka odpověděla, že slouží pouze jako podklad pro podání žádosti o dotaci a pak musí proběhnout výběrové
řízení.
Starosta uvedl, že každá dotace má svá pravidla a bez výběrového řízení to nejde. Uvedl také, že nyní se schvaluje
podání žádosti.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „Dětské hřiště v areálu MŠ Čížkovice“ v rámci výzvy k podávání žádostí o
poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
2.
Schválení výsledku výběrového řízení „Čížkovice – výměna oken v obecních objektech“
Starosta informoval, že proběhlo výběrové řízení na výměnu oken v obecních objektech, která byla doporučena na
základě posouzení energetické náročnosti budov. Odkázal na předloženou závěrečnou zprávu s tím, že je třeba
výsledky výběrového řízení schválit.
P. Sviták se zeptal, zda se tedy jedná o výměnu oken v obecních bytech a mateřské školky, protože ze závěrečné zprávy
to není patrné. Dále zmínil, že v kapitole obecních bytů je nějaká částka a školka je něco jiného. Starosta řekl, že částka
bude samozřejmě rozúčtována.
P. Sviták se zeptal, zda výsledná cena je konečná včetně veškerých subdodávek atd. Místostarostka odpověděla, že
ano.
Starosta vysvětlil, že do rozpočtu se předpokládaná částka musela rozdělit mezi školu a bytové hospodářství, výběrové
řízení se dělá dohromady a pak to bude zase rozúčtováno.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledky výběrového řízení „Čížkovice – výměna oken v obecních objektech“, a to společnost KBS Lovosice
s. r. o., se sídlem Třebenická 482/7, 410 02 Lovosice, IČO: 254 18 564 za nabídkovou cenu ve výši 1.442.896,20 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
14.
Různé a diskuze
p. Novotný se zeptal na stížnost na obyvatelku pí. Žigmundovou, která se na něho obrátila. Zajímal se o to, proč je
v rozporu s domovním řádem sušení rádla ve společných prostorách domu, když tím nedochází k žádnému omezování
a paní nemá, kde prádlo v zimě sušit.
Starosta vysvětlil, že průchodnost chodby i v panelových domech je dána především hasiči. Pokud rada obce toto
povolí, je také zodpovědná za případný problém. Uvedl také, že v domovním řádu musí být to, co je stanoveno
zákonem. Uvedl, že pokud v jiném domě někdo suší prádlo a nikomu to nevadí, není schopna ani obec zjistit, že se to
děje. Pokud ale obec obdrží stížnost, musí ji řešit a to tím, že napíše výzvu k dodržování domovního řádu.
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Starosta uvedl, že vše je o dobrých sousedských vztazích.
P. Novotný řekl, že paní má nyní obavu, protože jí bylo vyhrožováno neprodloužením nájemní smlouvy.
Starosta vysvětlil, že pokud někdo přebírá obecní byt, může si ho prohlédnout a pokud mu nevyhovuje, nemusí ho
přijmout. Uvedl také, že paní byl přidělen byt větší, než měla původně.
Pí. Skružná k problému uvedla, že naopak bylo při přidělování bytu přihlédnuto k jejímu zdravotnímu stavu a tomu, že
na vlastní byt nedosáhne.
P. Sviták se zeptal, zda autobusové zastávky jsou v majetku obce.
Starosta odpověděl, že ano.
P. Sviták zmínil rozpadající se nápis „Čížkovice“ na zastávce u obecního úřadu.
Starosta uvedl, že se budou dělat zastávky v Želechovicích a Na svobodě, může se to udělat společně, ale až po zimě.
Žádné další dotazy nebyly.
Konec jednání: 18:30

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 2. 2019

Zapisovatel:

……………………………….

Ověřovatelé:

……………………………….

dne

……………………………….

dne

Starosta:

………………………………. dne
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