Zápis z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice dne 20. 5. 2019
Přítomni: Mgr. Arnošt Waschta, Mgr. Andrea Skružná, Mgr. Bc. Martina Týlová, Petra Skružná, Stanislav Suchý, Jan
Novotný, Ing. Lucie Koťová, Luboš Trestr, Bc. Tereza Malířová, Jaroslav Jelínek, Jiří Poklop
Omluveni: Ing. Pavel Daňhelka, Luboš Oszvald, Milan Svojše, Jindřich Sviták
Zahájení jednání: 17:00
Starosta přivítal přítomné, uvedl, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno a je usnášeníschopné.
A)
Schválení pořízení zvukového záznamu
Bylo zrušeno.
B)
Volba návrhové komise
Návrhy z pléna nebyly, proto starosta sám navrhl Ing. Koťovou, p. Trestra a Mgr. Týlovou.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení Ing. Lucie Koťová,
Luboš Trestr a Mgr. Bc. Martina Týlová.
Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
C)
Volba ověřovatelů zápisu
Návrhy z pléna nebyly, proto starosta sám navrhl p. Novotného a p. Jelínka.
Návrh usnesení:
ZO volí ověřovatele zápisu z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení Jan Novotný a Jaroslav
Jelínek.
Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
D)
Schválení programu
Žádné návrhy na doplnění programu nebyly.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
1.

Schválení Rozpočtových opatření č. 4/2019

Starosta vyzval k dotazům, které případné zodpoví Ing. Svitáková, správce obecního rozpočtu.
DISKUZE:
P. Novotný měl dotaz k položce péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, kde je navýšení o 337.000 Kč.
Místostarostka vysvětlila, že je zde zahrnuta částka na studii sídelní zeleně ve výši 295.000 Kč. Uvedla, že studii bude
dělat krajinářka pí. Imramovská a že další nabídka pí. Grünerové byla za částku 500.000 Kč. Dále je zde zahrnut pasport
zeleně za částku 42.000 Kč.
P. Novotný se zeptal, zda jsou tyto nabídky někde k nahlédnutí. Na to starosta odpověděl, že jako zastupitel do nich
může na obecním úřadě nahlédnout.
Další dotazy nebyly.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2019 bez výhrad.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
2.
Schválení výsledku výběrového řízení „Vestavba dílny do stávajícího hospodářského objektu na parcele č.
st. 14 v k. ú. Želechovice“
Bc. Malířová měla dotaz, kdy bude realizace.
P. Suchý odpověděl, že do 15 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo.
Starosta vysvětlil, že spolu se schválením výsledků VŘ bude i pověřen k podpisu smlouvy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledky výběrového řízení „Vestavba dílny do stávajícího hospodářského objektu na parcele č. st. 14 v
k. ú. Želechovice“ a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
3.
Schválení výsledku výběrového řízení „Výstavba výtlakové kanalizace v ul. Benešova v Čížkovicích“
P. Novotný se zeptal, odkud jsou uvedené reference, zda z webových stránek.
P. Suchý vysvětlil, že refernece museli přihlášené firmy dodat, a to na podobné akce za stejnou cenu.
P. Novotný se dále zeptal, zda jsou reference ověřené.
P. Suchý dopověděl, že ano.
P. Jelínek se zeptal, zda by se mohl udělat průzkum kanalizace v ul. Jiráskova. Vyjádřil obavu, že to kapacitně nebude
stačit.
Místostarostka s p. Suchým uvedli, že toto musí být řešeno již v projektu, zda je z kapacitních důvodů možné
kanalizaci napojit.
Starosta doplnil, že pokud se budou napojovat Želechovice, bude se to také prověřovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledky výběrového řízení „Výstavba výtlakové kanalizace v ul. Benešova v Čížkovicích“ a pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
4.
Různé a diskuze
Starosta seznámil s dopisem od pí. Havránkové, právní zástupkyně p. Novika, a navrhl domluvit pracovní schůzku
zastupitelů s právníky obce. V krátkosti informoval o problému. Závěrem se zeptal nových zastupitelů, zda mají o
tuto schůzku s právníky zájem.
P. Novotný odpověděl, že ano. Ostatní souhlasili.
Starosta uvedl, že tedy domluví 2 termíny s JUDr. Kudrnovou v pozdějších hodinách a poté obvolá zastupitele, který
termín jim více vyhovuje.
P. Novotný se zeptal, zda bude dodržena lhůta k vyjádření stanovená Mgr. Havránkovou.
Starosta odpověděl, že stanovená lhůta není nijak zákonně podložena.
Bc. Malířová uvedla, že starosta jistě domluví schůzku na co nejbližší termín, takže lhůta 3 měsíců bude určitě
dodržena.
Mgr. Týlová měla dotaz k bouračce u MŠ, zda bude způsobená škoda vymáhána po obviněném.
Ing. Svitáková odpověděla, že obci byla škoda vyplacena pojišťovnou, která ji po obviněném bude vymáhat sama.
Konec jednání: 17:26
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Zápis byl vyhotoven dne: 21. 5. 2019
Zapisovatel:

……………………………….

Ověřovatelé: ……………………………….
……………………………….
Starosta:

dne
dne

………………………………. dne
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