VÝPIS USNESENÍ
2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 25. 3. 2019 od 18:00
25/II/2019

ZO schválilo 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.

26/II/2019

ZO schválilo návrhovou komisi 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení Ing. Pavel
Daňhelka, Jiří Poklop, Stanislav Suchý.

27/II/2019

ZO zvolilo ověřovatele zápisu z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení Mgr. Bc.
Martina Týlová a Milan Svojše.

28/II/2019

ZO schválilo předložený program jednání doplněný o bod 15. Schválení odkupu pozemků v lokalitě Pod
Litomem a v ul. Okružní, bod 16. tedy bude Různé a diskuze.

29/II/2019

ZO schválilo rozpočtová opatření č. 1/2019 bez výhrad.

30/II/2019

ZO schválilo hospodaření obce za IV. čtvrtletí 2018 bez výhrad.

31/II/2019

ZO vzalo na vědomí zprávu o činnostech rady obce od posledního zasedání.

32/II/2019

ZO schválilo přijetí neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem pro Pečovatelskou službu obce
Čížkovice pro rok 2019 ve výši 351.900,- Kč, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2019“.

33/II/2019

ZO schválilo příspěvek ve výši 16.934,- Kč na zakoupení přístroje AED pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Čížkovice.

34/II/2019

ZO schválilo Rozpočtová opatření č. 3/2019, kdy na §5512 bude navýšení o 17.000,- Kč na příspěvek AED
a na §3113 bude navýšení o 310.000,- Kč na opravu podstřešní atiky budovy základní školy.

35/II/2019

ZO schválilo záměr kompletní rekonstrukce hřbitova a staveb na něm.

36/II/2019

ZO odložilo žádost o odkoupení pozemku č. parc. 509/2 v k. ú. Čížkovice na příští jednání ZO a
prostřednictvím RO předává stavební komisi k posouzení.

37/II/2019

ZO zamítlo odkoupení pozemků č. parc. 143/3, 143/10, 143/12, 143/14, 143/16, 143/19, 155/1 a 156/27
v k. ú. Čížkovice dle nabídky č. j. 193/2019.

38/II/2019

ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.
IV-12-4017396/002 a pověřuje starostu jejím podpisem.

39/II/2019

ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-4017403/001-LT-Čížkovice, č.p. 481/183 smyčka kNN a pověřuje starostu
jejím podpisem.

40/II/2019

ZO odložilo schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4009266/001-LT-Čížkovice, ppč. 505/24 přípojka z PS.

41/II/2019

ZO pověřilo místostarostku Mgr. Andreu Skružnou zastupováním obce na radě Sdružení obcí pro
nakládání s odpady na volební období 2019-2023.

42/II/2019

ZO pověřilo místostarostku Mgr. Andreu Skružnou zastupováním obce na valných hromadách
Severočeské vodárenské společnosti a.s. na volební období 2019-2023.

43/II/2019

ZO schválilo odkup pozemků, případně jejich částí, v lokalitě Pod Litomem (č. parc. st. 409/4, st. 526, st.
552, 445/10, 445/19, 445/22, 445/23, 445/33, 445/38, 445/45, st. 409/5, 445/8, 445/9, 445/24, 445/29,
445/31, 445/32, 445/34, 445/35, 445/36, 445/39, 445/40, 445/41, 445/42, 445/43, 445/46, 445/25,
445/27, 445/28, 445/21, 451/38, 445/30, 445/37, 445/44 vše v k. ú. Čížkovice) a v ul. Okružní (330/1,
330/2, 330/5, 330/6, 330/10, 330/11, 330/12, 322/1, 333/2, 333/6, 333/8, 333/10, 333/12, 333/15,
333/17, 333/18, 333/22, 333/25 vše v k. ú. Čížkovice) určených Územním plánem Čížkovice
k individuálnímu bydlení za cenu 300,- Kč za m².

………………………………………….
Mgr. Arnošt Waschta
starosta obce

…………………………………………….
Mgr. Andrea Skružná
místostarostka obce

