
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, 
konaného dne 28.8. 2020 v Přešíně – č.14 
 
přítomní členové zastupitelstva:  Černý, mgr. Kovaříková, Sládek, Ing. Batovec, Ing. Jára, 
MgA. Skala, Skřivánek, Třeštík 
 
omluveni: Heřman, Bc. Karas, Ing Tomášek 
 
1. Zahájení  
provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem 
zasedání zastupitelstva obce Čížkov. 
 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
4. Zpráva starosty 
5. Prodej pozemku p.č. st. 50/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova 
6. Směnu pozemků v k.ú. Čížkov u Blovic 
7. Revokace Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 
8.  Obchod v Železném Újezdu 
9. Územní plán 
10. Výstavba komunikace v Zahrádce 
11. Rozpočtová opatření 
12. Diskuze 
13. Závěr 
 
 
Byl podán návrh na změnu či doplnění programu o tyto body: 
 
- bod 7 – nikoli revokace ale schválení nové smlouvy 
 
- pronájem Pohostinství v Železném Újezdu pro paní Scholzovou 
 
- schválení přijetí dotace: 
a. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.  
 45272020 na nákup Dopravního automobilu pro JSDHO Čížkov ve výši 300 000 kč. 
b. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.  
 32772020 na zřizování nových oplocenek v rozsahu 362 m ve výši 21 539 Kč. 
c. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.  
 40772020 na akci Zachování prodejen v Obci Čížkov 2020 ve výši 100 000 Kč. 
d. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.  
 45022020 na zajištění bezpečnosti na komunikaci v obci Železný Újezd ve výši            
 34 848 kč. 
e. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.  
 43732020 na akci „Oprava místní komunikace v „Chyníně“ ve výši 370 000 Kč. 
f. Přijetí dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Min. zemědělství na účel Zmírnění dopadů  
 kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12. 2018 ve výši 195 076 Kč. 
 
- pořízení změny č. 1 ÚP Čížkov na návrh zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona  



- pořízení nového územního plánu Čížkov 
-  určený zastupitel je stále Ing. zdeněk Tomášek 
 
- vyjmout z programu rozpočtové opatření (není přítomna účetní Obce) 
 
Rozšířený program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. 
 
Zapisovatelkou  zasedání byla jmenována mgr. Kovaříková 
 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: 
 
Návrhová komise:  J. Skřivánek, D. Sládek, P. Kovaříková 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
Ověřovatelé zápisu:  L. Batovec, M. Třeštík 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
3. Usnesení z minulého zasedání přečetla P. Kovaříková – bez připomínek 
 
4. Zpráva starosty 
 
Vodovod Přešín – v této akci jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí fin.  prostředků z SFŽP ve výši  
3 000 000 Kč na Přivaděč pitné vody Přešín, což bylo podmínkou pro zařazení do Návrhu akce k 
financování ze zdrojů MZe na rozvodné řady v samotné obci. Aby financování  ze strany MZe 
proběhlo již v letošním roce, akce  tento rok musí být zahájena. Příští týden na základě schůzky s p. 
Havlem – zplnomocněncem v akci z pohledu získání dotací a p. Novákem – zadavatelem výběrového 
řízení, bude toto VŘ na akci Vodovod Přešín vyhlášeno příští týden. Po vyhodnocení nabídek a lhůtě 
pro odvolání neúspěšných firem bude s vítězem VŘ uzavřena Smlouva v co nejkratší době. 
Předpoklad je, že v letošním roce skutečně tzv. kopneme a celá akce se plynule rozjede. V případě, že 
bychom letos nezačali, bude zhotoven pouze přiváděcí  řad a museli bychom čekat na uvolnění 
financí z MZe na rozvody v jiném termínu. To si nepřipouštíme a s avizovaným harmonogramem 
počítáme. 
Obdrželi jsme jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním 
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti  s  výskytem koronaviru SARS Cov-2 ve výši 
833 750 Kč. 
 Akce od minulého zasedání  a akce zadané– dokončeno rekonstrukce komunikací v Chyníně, zadali 
jsme z vlastního podnětu vícepráce – dvě zasakovačky, ohraničený prostor kolem lípy u fořtovny, 
točnu pro IZS na konci cesty u Vobroučků a na doporučení firmy došlo z původních 7 cm o 3 cm 
navýšení vrstvy asfaltové směsi. 
Byla zadána projektantům rekonstrukce rybníčku v Železném Újezdu, v první fázi dojde k zaměření 
rybníku a změření výšky sedimentu. Od té se odvíjí vůbec samotné podání žádosti o dotaci na MZe. 
Rybník by byl odbahněn, udělána nová výpusť a opravena hráz jak od hlavní cesty, tak spodní strana 
rybníku.  
S f. Senea jsme domluveni a máme rozpočet na stavbu gabionové zdi v Čížkově ohraničující obecní 
areál od transformátoru ke stávajícím spodním vratům. Rozhodli jsme se jít touto cestou, tato 
varianta není z nejlevnějších, ale jedná se o střed obce a výsledek bude jistě účelný i efektní na 
pohled. I další údržba takovéto zdi není později nákladná. 
Máme rozpočet i na výměnu dveří v kulturním zařízení v Čížkově, je podepsána kupní smlouva na 
auto JSDHO Čížkov (termín dodání do 31.1.2021). 



SUSPK nainstaluje nová dopravní zrcadla do lokality „stará hospoda“. Tento počin iniciovala obec na 
základě připomínek občanů. Musel být vypracován projekt, schválen PČR, odborem dopravy při MěÚ 
Nepomuk, na příjezdu do Žel. Újezdu od Nových Mitrovic je instalován ukazatel rychlosti. 
 
Nadále se potýkáme se zvýšeným výskytem lýkožrouta smrkového. Objem zpracovaného dřeva do 
konce srpna je 2 500 m3, do konce roku je odhad bez mála 4 000 m3. Ceny jsou na historickém 
minimu, odvozy váznou díky přetlaku dřeva na trhu, letním odstávkám na pilách. Máme dalšího 
odběratele a prodej dřeva zrychlíme. Ani my nejsme všude včas, ale největším problémem je 
nečinnost některých majitelů lesa a šíření kůrovců do dalších lokalit.  Nastanou  patrně  problémy s 
následnou obnovou lesa jako u majitelů lesů na Vysočině, severní Moravě, jižních Čechách. 
 
Na samý závěr – jak jistě víte, tento týden máme v naší obci potvrzen výskyt nemoci Covid 19, a to u 
ředitelky MŠ Čížkov a jejího manžela. Nejedná se v žádném případě o ohnisko, vše je podchycené, 
ředitelka MŠ a zaměstnankyně komunikují s hygienickou stanicí.  U ostatních zaměstnankyň proběhly 
testy s negativním výsledkem, 2.9. budou opakovány  a v případě negativních výsledků končí 
karanténa všech zaměstnankyň 7.9. a 9.9. bude školka otevřena.  Den mezi tím bude věnován 
desinfekci prostor. Rodiče dětí byli informováni, stejně jako obecní úřad a v žádném případě není 
důvod k obavám a vůbec ne k panice.  Informace o této skutečnosti na dnešním zasedání je po 
společné domluvě obce a MŠ Čížkov, abychom zamezili zbytečným spekulacím. 
   
5. Prodej pozemku  p.č. 50/2  57m2 v k.ú Zahrádka p. Trnkovi Zd., Rokycanská 104D, Plzeň. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
   
6. Žádost pana a paní Kurzových, Krašovská 24, Plzeň o směnu pozemků v k.ú. Čížkov na  
 základě geometrického plánu 186-128/2020. 
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
7. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků  
 mezí obcí Čížkov a Městem Nepomuk.  
  
 Schváleno – 8  PRO  
 

8. Informace o možnosti pronájmu budovy obchodu v Železném Újezdu  
 
 - bere na vědomí 
 
9. Pořízení změny č.1 Územního plánu Čížkov na návrh zkráceným postupem dle § 55a st. 
 zákona 

 Schváleno – 8  PRO  
 
10. Schválení nového Územního plánu  
 
 Schváleno – 8  PRO  
 
11. Schválení určeného zastupitele pro jednání ohledně změny a pořízení  

 nového ÚP obce Čížkov 



- navržen ing. Zd. Tomášek 

  
 Schváleno – 8  PRO  
 
12. Schválení pronájmu pohostinství v budově č.p. 71 v Železném Újezdu p. Pavlíně 
 Scholzové, Vrčeň 64, 335 41 Vrčeň od 13.7. 2020 za 1000 Kč/měsíc. 

Schváleno – 8  PRO  

 
13. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 
 45272020 na nákup Dopravního automobilu pro JSDHO Čížkov ve výši 300 000 Kč. 

 Schváleno – 8  PRO  
  
14. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 
 32772020 na zřizování nových oplocenek v rozsahu 362 m ve výši 21 539 Kč. 

 Schváleno – 8  PRO  
 

15. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 
 40772020 na akci Zachování prodejen v Obci Čížkov 2020 ve výši 100 000 Kč. 

 Schváleno – 8  PRO  
 

16. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.  
 45022020 na zajištění bezpečnosti na komunikaci v obci Železný Újezd ve výši 
 34 848 Kč. 

 Schváleno – 8  PRO  
 

17. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 
 43732020 na akci „Oprava místní komunikace v „Chyníně“ ve výši 370 000 Kč. 

 Schváleno – 8  PRO  
 

18. Přijetí dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Min. zemědělství na účel Zmírnění dopadů 
 kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12. 2018 ve výši                   
 195 076 Kč. 

 Schváleno – 8  PRO  
 

 
19. Diskuze 
 



- paní Bulínová- poděkování zastupitelstvu, čtení z kroniky na téma „vodovod“ 
- paní Volná- cesta na Zahrádku zarostlá maliníkem, uzavírá se, při údržbě pozor na kamení  
- pan Černý-  obecní cesty se musí udržovat 
- paní Hacklová- komu adresovat případné podněty k opravám na kulturním domě 
v Železném Újezdu (např. spadlá šablona na střeše, apod)- kontaktovat místního zastupitele 
nebo Obecní Úřad 
- pan Hojer- osiky v Přešíně 
- ukázka obrazové publikace týkající se našeho okolí- návrh koupit knihu do místní knihovny 
 
 
20. Usnesení  
 
Zastupitelstvo obce: 
 
A: Volí – členy návrhové komise:  Mgr. P. Kovaříková, MgA. Skala D., J. Skřivánek 
              - ověřovatelé zápisu:   Ing. Batovec  L., M. Třeštík 
 
B: Schvaluje: 

1. Směnu pozemků s p. Miluší Kurzovou a p. Miroslavem Kurzem, Krašovská 24, 323 
00 Plzeň a obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64, IČO 0256536 dle předloženého návrhu 
geom. plánu č. 186-128/2020. Nově oddělené pozemky p.č. 1526/5 a 1526/6 
z obecního pozemku p.č. 1526/1 budou směněny za p.p.č. 57/9 vzniklý oddělením 
z p. p.č. 57/2 ve vlastnictví manželů Kurzových, vše v k.ú. Čížkov u Blovic. Nedojde 
k finančnímu vyrovnání, náklady za geo. plán a návrh na vklad jdou za žadateli o 
směnu, tj. p. manželi Kurzovými. Smlouva s obcí Čížkov a vklad do KN budou 
uzavřeny do 28.8. 2021, jinak tento bod usnesení zastupitelstva pozbývá platnosti. 

2. Prodej pozemku st. p. p.č. 50/2  - 57 m2 v k.ú  Zahrádka u Čížkova, ve vlastnictví 
obce Čížkov, Čížkov 28, 335 64 , IČO 00256536 p. Zdeňku Trnkovi, Rokycanská 
104D, Plzeň, za 100 Kč/m2. Smlouva s obcí Čížkov a vklad do KN budou uzavřeny 
do 28.8. 2021, jinak tento bod usnesení zastupitelstva pozbývá platnosti. 

3. Pronájem pohostinství v budově č.p. 71 v Železném Újezdu p. Pavlíně Scholzové, 
Vrčeň 64, 335 41 Vrčeň od 13.7. 2020 za 1000 Kč/měsíc. 

4. Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezí obcí 
Čížkov, Čížkov 28, 335 64, IČO 00256536 a Městem Nepomuk, Nám. A. Němejce 
63, 335 01 Nepomuk. Obec Čížkov uhradí Městu Nepomuk 1 500 Kč za jeden 
vyřízený přestupek.  

5. Pořízení změny č.1 Územního plánu Čížkov na návrh zkráceným postupem dle § 55a 
st. zákona 

6. Pořízení nového Územního plánu Čížkov 
7. Ing. Zdenka Tomáška jako určeného zastupitele pro jednání ohledně změna a pořízení 

nového ÚP obce Čížkov 
8. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 

45272020 na nákup Dopravního automobilu pro JSDHO Čížkov ve výši 300 000 kč. 
9. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 

32772020 na zřizování nových oplocenek v rozsahu 362 m ve výši 21 539 Kč. 
10. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 

40772020 na akci Zachování prodejen v Obci Čížkov 2020 ve výši 100 000 Kč. 
11. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 

45022020 na zajištění bezpečnosti na komunikaci v obci Železný Újezd ve výši 
34 848 kč. 



12. Přijetí dotace z Plzeňského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 
43732020 na akci „Oprava místní komunikace v „Chyníně“ ve výši 370 000 Kč. 

13. Přijetí dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Min. zemědělství na účel Zmírnění 
dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12. 2018 ve výši 
195 076 Kč. 
 

 
C: Bere na vědomí: 

Zprávu starosty 
Informaci o možném pronájmu obchodu v Železném Újezdu 
 

D: Ukládá: 
Starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze 

 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.  

 
Zapsala 28.8.2020 Mgr. P. Kovaříková 
 
Zápis ověřili: Ing. Batovec  L., M. Třeštík 
 

 


