Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov,
konaného dne 27.2. 2020 v Železném Újezdě – č.11
přítomní členové zastupitelstva: Ing. Batovec, Heřman, Ing. Jára, Bc. Karas, Mgr.
Kovaříková, MgA. Skala, Skřivánek, Sládek, Ing. Tomášek (přítomen od bodu 4), Třeštík
omluveni: Černý, Ing. Tomášek (nepřítomen do bodu 4)
1. Zahájení
provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem
zasedání zastupitelstva obce Čížkov.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva starosty
Prodej části pozemku p.č. 1342/4 v k.ú. Přešín
Prodej pozemku p.č. 722 v k.ú. Železný Újezd
Směna pozemků – část 821/1 (k.ú. Železný Újezd) za 333/2 a 333/3 (k.ú. Železný Újezd)
Schválení nájemní smlouvy na zařízení pro bezdrátovou síť – č.p. 71 v Železném Újezdu
Schválení nájemní smlouvy na zařízení pro bezdrátovou síť – MŠ Čížkov
Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku – pečovatelská služba Města Nepomuk
Schválení smlouvy s Plzeňským krajem na dopravní obslužnost
Schválení příkazní smlouvy v rámci akce „Vodovod Přešín“
Schválení zastupitele pro projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Čížkov
Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace v Chyníně“
Schválení podání žádosti na dotační titul Plzeňského kraje „Zachování prodejen v malých
obcích Plzeňského kraje 2020“
Schválení podání žádosti na dotační titul Plzeňského kraje „Podpora obcí Plzeňského kraje při
zajišťování bezpečnosti 2020“
Zpráva o inventarizaci
Rozpočtová opatření
Diskuze
Závěr

Byl podán návrh na doplnění programu o tyto body:
- záměr výstavby vodovodu pro Čížkov
- žádost o dotaci - víceúčelového zařízení Storgé
- podání žádosti o dotaci na realizaci rekonstrukce zahrady MŠ Čížkov
Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
Návrhová komise: M. Třeštík, V. Karas, L. Batovec
Ověřovatelé zápisu: M. Heřman, J. Skřivánek

Schváleno – 9 PRO
3. Usnesení z minulého zasedání přečetla Mgr. Kovaříková
4. Zpráva starosty
Po získání všech potřebných povolení a dokumentů jsme konečně realizovali prohloubení
stávajícího vrtu zásobující MŠ Čížkov. Práce provedla firma Vrtané studny Bečvář, vrtání bylo
ukončeno v hloubce 89 m, vydatnost není velká, ale pro potřeby MŠ dostačující. Vrt ve skále jsme
zatím nepažili, po zkušebním provozu se rozhodneme, zda tak učiníme v letním období o
prázdninách. Dle zkušeností f. Bečvář toto není nutné. Provoz školky nebyl omezen, byla přistavena
nádrž s užitkovou vodou, v kuchyni je vařeno z balené vody, až rozbor ukáže, jaká je kvalita vody.
Obec provedla výběrové řízení na akci Vodní zdroje v obcích Čečovice (náhradní či záložní zdroj vody)
a Čížkov (vrt pro uvažovaný vodovod). Předběžně a na základě zájmu firem byly osloveny - Geologický
průzkum České Budějovice, Trialstav Plzeň a Vrtané studny Bečvář. První firma nakonec nepodala
nabídku z kapacitních důvodů, cena u Trialstavu činila 1 019 000 Kč s DPH, f. Bečvář nabídla 640 000
Kč s DPH. S tou také byla uzavřena smlouva. Výše dotace na obě díla je 60 %. Projekt na přivaděč
od nového vrtu (Čečovice) k vodárně a následně žádost o dotaci na FŽP realizujeme do konce roku.
Vše záleží ale na vydatnosti a výsledcích rozborů vody u nových prozatímních vrtů.
Řešíme možnost odkoupení stávajícího záložního vrtu od ZD Železný Újezd, to má také povolení
k odběru podzemní vody. Oslovili jsme dopisem jednatele firmy, ing. Netrvala. Situace je zamotaná,
samotný vrt je majetkem ZD, čerpadlo v něm a přívodní potrubí obecní. Koupě by byla třeba řádně
smluvně ošetřit, pro oba subjekty by vrt sloužil jako záložní, obec tento zdroj využívala
bezproblémově 13 let.
Jednali jsme s p. Přibylem, vlastníkem pozemku, kde by podle územního plánu obce měla stát
vodárna pro budoucí vodovod v Čížkově. S prodejem části pozemku souhlasí, a to za nabídnutou cenu
40 Kč/m2. Pozemek je již zaměřen, naši představu předáme vlastníkovi k odsouhlasení.
Oprava komunikace v Chyníně po rekonstrukci vodovodu – byly osloveny dvě firmy, rozdíl v
nabídce byl na stejně zadané parametry – plocha, výška a délka nové vozovky celých 300 000 Kč.
Výhodnější nabídku podala f. Eurovia – 926 000 Kč s DPH a bude s ní uzavřena smlouva. Na toto dílo
je již podaná žádost o dotaci na Plzeňský kraj.
Proběhlo úspěšně závěrečné vyúčtování akcí Podpora prodejen v malých obcích, Ukazatele
rychlosti a Oprava místních komunikací v Čečovicích, stejné dotační tituly jsou vypsány i letos a opět
je budeme realizovat.
Proběhla první, víceméně informativní schůzka se zaměstnanci pozemkového úřadu, týkající se
pozemkových úprav na katastru Železný Újezd a Přešín. Řešila se velikost zájmového území, obnova
cest a celým jednáním se neslo téma zadržování vody v krajině, tj. stavba tůní, průlehů atd. Podklady
budou sloužit pro výběrové řízení na zhotovitele projektu, následně proběhnou geodetické práce a
samotná finální podoba úprav bude řešena s projektantem, pozemkovým úřadem a skupinou
složenou se zástupci obce a majitelů pozemků. Dokončení celého projektu je cca r. 2026.
V letošním roce proběhne opět po čtyřech letech rozprava ohledně územního plánu obce,
registrujeme zájem občanů o jeho přepracování. Konečný verdikt, zda plán bude otevřen, nezáleží jen
na obci. Tu bude při jednání se st. úřadem v Nepomuku zastupovat Ing. Tomášek.
Zítřejší svoz komunálních odpadů ještě proběhne na základě loňské evidence popelnic, od
března je potřeba mít poplatek za svoz zaplacen. Pokud budete první svoz realizovat déle, poplatek
můžete uhradit až před samotným svozem. Vzhledem k připravovanému zákonu o odpadech se
připravuje změna v ceně skládkovného za komunální odpad, tzv. slevu za skládkovné dostanou ti,
kteří razantně zvýší množství vyseparovaného odpadu, což v tak krátké době nelze dosáhnout.
Zvýšení skládkovného by se výrazně promítlo do obecního rozpočtu.
V lesním hospodářství začínáme pociťovat důsledky kůrovcové kalamity, v loňském roce bylo
vytěženo 1400 m3, letos již 800 m3, jedná se hmotu napadenou v předešlém roce. Vichřice mají na
svědomí zhruba dalších 150 m3 popadaného dřeva. Do konce dubna, před rojením kůrovců, bychom

rádi veškerou dřevní hmotu vyvezli z lesa a dodali odběratelům. Nedaří se vývoz a drcení klestu, firmy
drtí pro teplárny rovnou kusové surové dřevo. S tím budou váznout i jarní zalesňovací práce.
V loňském roce jsme na stavbu oplocenek a obnovu lesa na dotacích žádali o částku 100 000 Kč.
V letošním roce jsme podali žádost o dotaci na snížení dopadů kůrovcové kalamity v celkové výši 189
000 Kč. Hospodaření na některých lesních majetcích se již ponořilo do červených čísel, loňský rok
jsme hospodařili se ziskem cca 500 000 Kč, ale výhled do budoucna není optimistický a bez pomoci
státu majitelé lesa nezvládnou na svých majetcích ani základní nutnou hospodářskou činnost.
Evidence napadeného dřeva kůrovci či následkem sucha byl v loňském roce v ČR zhruba 30 mil. m3,
odhad na letošní rok je 60 mil. m3. Pro ilustraci, roční celkový přírůst a tedy i těžba (= běžný stav) v ČR
je zhruba 18 mil. m3.
Zítra, 28.2. od 19.00 hod. se uskuteční v Hasičského klubu v Čížkově přednáška na téma
Povídání o vodě nadzemní, pozemní i podzemní. Přednášet bude Ing. Klára Salzmann PhD.
Iniciátorem je Ing. Zdeněk Tomášek.
Protože jsme v Železném Újezdu, v diskuzi bychom mohli řešit možnost nalézt vhodnější místo
pro kontejnery na separovaný odpad, je zadán projekt i na instalaci kulových zrcadel v lokalitě „staré
hospody“ a nabízí se i možná instalace ukazatelů rychlosti.
Na závěr se zmíním o návštěvě pořadu ČT Toulavá kamera, v neděli 1.3. zde bude dán prostor i
naší obci. Do čtyřminutového bloku se vše, čím bychom se mohli pochlubit, nevejde, ale redaktoři
přijedou dle slibu ještě na další návštěvu, právě do okolí Železného Újezdu, protože co by to bylo za
rozhled na naši krajinu a obce bez pohledu z výšky, a to právě z místní rozhledny.

5. Žádost p. J. Kuglera o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1342/4 –
v k.ú. Přešín
PRO: 10

26 m2

SCHVÁLENO

6. Žádost p. P. Kroce, o odkoupení obecního pozemku p.č. 722
o výměře 108 m2 v k.ú. Železný Újezd
PRO: 10

SCHVÁLENO

7. Směna pozemků manželů Sochorových, p.č. 333/2 a p.č. 333/3 v k.ú.
Železný Újezd za část obecního pozemku p.č. 821/1 v k.ú. Železný Újezd.
PRO: 10

SCHVÁLENO

8. Schválení nájemní smlouvy s Arenis s.r.o., Spálené Poříčí na zařízení pro bezdrátovou síť
pro č. p. 71 v Žel. Újezdě.
PRO: 10

SCHVÁLENO

9. Schválení nájemní smlouvy s United Networks SE, Plzeň na zařízení pro bezdrátovou síť
pro MŠ Čížkov.
PRO:10

SCHVÁLENO

10. Schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na náhradu nákladů pečovatelské služby
Města Nepomuk.

PRO: 10

SCHVÁLENO

11. Schválení smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace ve výši 35 970,-Kč
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020
PRO: 10

SCHVÁLENO

12. Schválení Příkazní smlouvy s having servis s.r.o., Praha 9 týkající se podání žádosti
o dotaci a manažerského řízení projektu „Vodovod Přešín“
PRO: 10

SCHVÁLENO

13. Schválení určeného zastupitele pro projednávání Zprávy o uplatňování územního
plánu Čížkov- navržen ing. Z. Tomášek
PRO: 10

SCHVÁLENO

14. Schválení podání žádosti o dotaci z PSOV Plzeňského kraje na akci „Oprava místních
komunikací v Chyníně“
PRO: 10

SCHVÁLENO

15. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci DT Plzeňského kraje „Zachování prodejen
v malých obcích Plzeňského kraje 2020“
PRO: 10

SCHVÁLENO

16. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci DT Plzeňského kraje „Podpora obcí
Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“
PRO: 10

SCHVÁLENO

17. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci DT MŽP na rekonstrukci zahrady v MŠ
Čížkov- NPŽP- výzva č.7/2019: Přírodní zahrady
PRO: 10

SCHVÁLENO

18. Schválení žádosti o poskytnutí dotace pro Storgé z.s. Lučistě 17- navrhovaná částka
5000,-Kč
PRO: 10

SCHVÁLENO

19. Inventarizační zpráva
20. Rozpočtová opatření 7/19 a 1/20
21. Schválení záměru výstavby vodovodu pro Čížkov

PRO: 10

SCHVÁLENO

22. Diskuze
- je potřeba najít vhodnější prostory pro umístění kontejnerů separovaného odpadu v Žel.
Újezdě - občané mohou podat návrhy na Obecním úřadě
- v Chyníně v rámci plánovaných oprav místních komunikací vybudovat také zpevněnou
plochu pod kontejnery separovaného odpadu; dále zřídit lampu veřejného osvětlení
u Vobroučků; přidat kontejner na papír
- ing. Jára přednesl vizi vodovodů pro 3 obce (Přešín, Žel. Újezd, Čížkov), místa vrtů,
úpravny vody;
-dále návrh na změření současné vydatnosti v Žel. Újezdě
- odborné hledisko hydrogeologa a projektanta: zamýšlená varianta připojení
Přešína je nejideálnější
- rekonstrukce rybníčku v Železném Újezdě- v současnosti nejsou vypsány dotace
- výtluky ve vozovce kolem zastávky v Žel. Újezdě (SÚS PK)
- kdy bude opravená silnice mezi Žel. Újezdem a křižovatkou „U Žižkovny“ (SÚS PK)
- Bulínovi- poděkování, statistika srážek
23. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
A: Volí – členy návrhové komise – Ing. Ladislav Batovec, Martin Třeštík, Bc. Václav Karas
- ověřovatele zápisu – Ing. Zdeněk Tomášek, Jan Skřivánek
B: Schvaluje:
1. Žádost Ladislava Kuglera, o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1342/4 - 26 m2
v k.ú. Přešín, obec Čížkov na základě přeloženého GP č. 181-451/2019. Cena
oddělených pozemků je 40 Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a
poplatek za vklad do KN zajistí do 27. 2. 2021 kupující, jinak tento bod usnesení
pozbývá platnosti.
2. Žádost Pavla Kroce, o odkoupení obecního pozemku p.č. 722 v k.ú. Železný Újezd za
40Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN
zajistí do 27. 2. 2021 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
3. Směnu pozemků - p.č. 333/2 a 333/3 v k.ú. Železný Újezd ve vlastnictví Ing. Radka
Sochora a Ing. Ondřejky Sochorové za část pozemku p.č. 821/1 – cca 2000 m2 v
majetku obce Čížkov. U vytyčení bude přítomen zástupce obce, ve vlastnictví obce
zůstane přístupová cesta na skládku. Obě strany se nebudou finančně vyrovnávat.
Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do
27. 2. 2021 žadatelé, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
4. Smlouvu č. NS-1199 mezi Arenis s.r.o, Tyršova 158, 335 61 Spálené Poříčí, IČ
28022599 a obcí Čížkov, Čížkov 28 na umístění zařízení pro bezdrátovou
internetovou síť na budově obce v Železném Újezdu č. p. 71 za měsíční nájemné
250 Kč včetně DPH.

5. Smlouvu č. 20190765 mezi United Networks S , Nepomucká 1232/215, 326 00
Plzeň , IČ 03579051 a obcí Čížkov, Čížkov 28 na umístění zařízení pro bezdrátovou
internetovou síť na budově obce v Čížkově č. p. 5 za roční nájemné ve výši 5 000 Kč
včetně DPH.
6. Smlouvu o poskytnutí příspěvku na náhradu nákladů pečovatelské služby poskytované
občanům obce na základě rozhodnutí obce mezi Městem Nepomuk, nám. A. Němejce
63, 335 01, IČ 00256986 a obcí Čížkov, Čížkov 28
7. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2020 mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28 a Plzeňským krajem,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční dotaci ve
výši 35 970 Kč.
8. Příkazní smlouvu mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28 a having servis s.r.o., Sicherova
1652/7, 198 Praha 9 – Kyje, IČ 06703259. Příkazník se zavazuje obstarat pro příkazce
činnosti a úkony související s podáním žádosti o dotaci a s manažerským řízením
přípravy a realizace projektu „Vodovod Přešín“ v rámci programu „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů kanalizací“, který je administrován
Ministerstvem zemědělství.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Zdeňka Tomáška jako určeného zastupitele pro
projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Čížkov a na základě vyhodnocení
případné změny Územního plánu Čížkov.
10. Podání žádosti o dotaci z PSOV Plzeňského kraje na akci „Oprava místní komunikace
v Chyníně“
11. Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „ Zachování
prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020“
12. Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora obcí
Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“
13. Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu MŽP na rekonstrukci zahrady v MŠ
Čížkov – NPŽP – výzva č.7/2019: Přírodní zahrady
14. Žádost o poskytnutí dotace pro Storgé z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, IČ
22878068 na financování nákupu bývalého teletníku (tzv. dakony) od společnosti
Alimex, a.s., který bude sloužit jako výcvikové a sportovní centrum.
C: Bere na vědomí:
1. Rozpočtová opatření
2. Inventarizační zprávu
3. Zprávu starosty
D: Ukládá:
Starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Zapsala 27.2. 2020 Mgr . P. Kovaříková
Zápis ověřili: Ing. Zdeněk Tomášek., Jan Skřivánek

