Zápis z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice dne 14. 8. 2019
Přítomni: Ing. Pavel Daňhelka, Jaroslav Jelínek, Ing. Lucie Koťová, Bc. Tereza Malířová, Jan Novotný, Luboš Oszvald,
Jiří Poklop, Mgr. Andrea Skružná, Petra Skružná, Stanislav Suchý, Milan Svojše, Mgr. Arnošt Waschta

Omluveni: Jindřich Sviták, Luboš Trestr, Mgr. Bc. Martina Týlová

Zahájení jednání:
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva v 17. 05 hodin konstatováním, že bylo svoláno dle platné legislativy a
zastupitelům byly předány podkladové materiály k jednání v řádném termínu, dále zdůvodněním svolání
mimořádného zastupitelstva.

A)

Schválení pořízení zvukového záznamu

Starosta navrhl pořízení zvukového záznamu z jednání zastupitelstva pro účely zápisu.
Unesení:
ZO schvaluje pořízení zvukového záznamu z jednání 3. mimořádného 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.
B)
Volba návrhové komise
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na složení návrhové komise.
Nikdo ze zastupitelů nepodal žádný návrh, proto starosta navrhl jako členy návrhové komise pana Jana Novotného,
Ing. Lucii Koťovou a paní Petru Skružnou. Dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů výhrady vůči jmenovaným. Nikdo
výhrady nevznesl, proto starosta navrhl usnesení.
Usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ve složení Jan Novotný, Ing.
Lucie Koťová, Petra Skružná
Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 3
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
c)
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na ověřovatele zápisu.
Nikdo ze zastupitelů nepodal žádný návrh, proto starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Daňhelku a pana
Stanislava Suchého. Dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů výhrady vůči jmenovaným. Nikdo výhrady nevznesl,
proto starosta navrhl usnesení.

Usnesení:
ZO volí ověřovatele zápisu z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice: Ing. Pavel Daňhelka a Stanislav
Suchý
Hlasování: Pro 10 , Proti 0, Zdrželi se 2
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
D)

Schválení programu
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Starosta seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval zastupitele k podání návrhů na úpravu, změnu nebo
doplnění programu. Nikdo ze zastupitelů tak neučinil, proto starosta navrhl usnesení.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
1.
Schválení výsledku výběrového řízení „Čížkovice – dětské hřiště v areálu mateřské školy“
Starosta zahájil jednání k prvnímu bodu a předal slovo místostarostce k podání základních informací k výběrovému
řízení.
Místostarostka s odkazem na zaslané materiály k jednání konstatovala
a) složení výběrové komise- Mgr. A. Skružná, J. Jelínek, S. Suchý, B. Borovičková, Ing. A. Vrbová
b) firmu vybranou ve výběrovém řízení- BONITA GROUP SERVICE s.r.o., Tišnov
Diskuse k bodu:
L. Oszvald- dotaz zda dodavatel akceptoval odpověď na výhrady ve smlouvě. Místostarostka uvedla, že dodavatel
akceptoval odpověď, jeho vyjádření nepřiložila k materiálům zaslaným zastupitelům.
Ohledně skládkování zeminy bylo dohodnuto, že v případě jiné ceny za skládkování (obsahem bude něco jiného než
zemina) budeme respektovat zvýšenou cenu skládkování.
Ohledně termínů případných oprav dohodla s dodavatelem, že budeme akceptovat výrobní dobu poškozeného
prvku, která je 4 týdny.
Sankce zůstávají podle původního návrhu.
Podle výše uvedené domluvy bude upravena smlouva o dílo.
J. Novotný- dotaz na dobu dodání- upozornil, že je dodací doba podle smlouvy 7 týdnů, což je v rozporu se
čtyřtýdenní lhůtou. Místostarostka mu vysvětlila, že doba 4 týdnů se týká oprav, sedmitýdenní doba se týká dodání
celého díla.
Návrh usnesení:
1 A. Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje výsledky výběrového řízení na akci Čížkovice – dětské hřiště v areálu
mateřské školy ze dne 6. 8. 2019.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
1 B . Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

2.

Různé a diskuze

2.1 J. Novotný- dotaz na dotaci k výše schválené akci.
Starosta sdělil, že o dotaci bylo žádáno, žádost splnila veškerá kritéria, ale pro velký počet uchazečů byla zařazena
mimo reálnou možnost faktického získání dotace, proto minulé veřejné zasedání zastupitelstva rozhodlo o realizaci
projektu za vlastní peníze obce.
2.2 Ing. Daňhelka- dotaz na konání ankety k výstavbě třídírny komunálního odpadu
Místostarostka odpověděla, že dnešní den dorazily podklady pro informace k vybudování třídírny, dohodnuté s Ing.
Medáčkem na minulém zasedání zastupitelstva.
Starosta upřesnil, že obec čekala na tyto podklady, aby byly informace úplné a srozumitelné.
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Místostarostka vyzvala Ing. Daňhelku jako účastníka schůzky, aby k problematice řekl svůj názor, ten sdělil, že dle
jeho názoru je předpokládané místo stavby nevhodné pro blízkost obci. Nevylučoval by tuto stavbu na druhé straně
objektu cementárny.
Ing. Daňhelka doplnil otázku o možnost připojení dotazu v dané anketě o návrhy výsadby stromů v lokalitě obce.
Místostarostka odpověděla, že je v současnosti zpracovávána studie sídelní zeleně a předpokládá se rozšíření zeleně
v příštím roce.
Ing. Daňhelka odkázal na možnost zužitkování případných dobrých nápadů občanů obce.
Starosta připomněl, že v dané problematice hraje rovněž roli postoj majitele pozemku.
Na základě studie pak bude jasné i umístění sítí a možnost i vhodnost zeleně v dané lokalitě.
Místostarostka poznamenala, že v současnosti je vytypováno pět lokalit, kde by se měla zeleň rozšiřovat.
2.3 p. Bernášková- dotaz k informacím o třídičce KO (občané nemají informace)
Starosta odpověděl, že o tom bylo před chvílí hovořeno, občané dostanou informace spolu s lístkem ankety.
St. Suchý poznamenal, že v současnosti se pálí odpad, údajně z Německa; bylo by tedy vhodnější pálit vlastní
přetříděný odpad.
2.4 p. Bernášková- dotaz na označené stromy v parku a jejich kácení
Místostarostka odpověděla, že je na stromy dendrologický posudek a v současnosti se čeká na zoologický posudek.
Starosta odkázal na problém z nedávné minulosti, kdy po pokácení stromů bylo objeveno hnízdo netopýrů, a obci
byla udělena pokuta 10 000 Kč ČIŽP za neprovedený zoologický posudek.
2.5 p. Oszvald- dotaz na exkurzi do Polska do stejné třídírny, jaká je hypoteticky počítána v Čížkovicích.
Místostarostka uvedla, že součástí anketního zjišťování za SONO je možnost této návštěvy.
2.6 p. Novotný- dotaz na formu ankety
Starosta odpověděl, že základní bude papírová forma, možnost bude i přes mobilní rozhlas.
2.7 p. Novotný- dotaz na využití mobilního rozhlasu
Starosta odpověděl, že je možnost u p. Svojšové zjistit fungování i využívání mobilního rozhlasu.
2.8 p. Bernášková- dotaz na zápach z čističky
Místostarostka odpověděla, že provozovatelem je SČVaK, proto je třeba s dotazy se obracet především na tuto
společnost. V současnosti běží ve zkušebním provozu, u kolaudace obec bude.
2.9 p. Bernášková- problém opuštěných zahrádek, jejich zanedbanost
Starosta odpověděl, že obec upozorní majitele na povinnost udržovat pozemek

Konec jednání: 17.28

Zápis byl vyhotoven dne: 22.8.2019
Zapisovatel:

……………………………….

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

dne
dne

………………………………. dne
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