
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného 
9.9. 2021 v Zahrádce – č. 21 

Zastupitelstvo obce: 

A: Volí – členy návrhové komise:  M. Třešťík, Ing. L. Batovec  L., M. Černý 

              - ověřovatelé zápisu: M. Heřman, Skřivánek J. 

B: Schvaluje: 

1. Zpracovatele Územního plánu Čížkov – Ing. arch. V. S., na základě výběrového řízení z 30.8.2021, za 
475 000 Kč. 

2. Zhotovitele díla „Oprava krytu místní komunikace Přešín“  - f. R. S. s.r.o., na základě výběrového 
řízení ze dne  24.8.2021, za cenu 1 687 666,16 Kč bez DPH. 

 3. Změnový list č.2 v názvu a čísla projektu: Vodovod Přešín – 129D302005104 a Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Obec Čížkov – Vodovod Přešín“  týkající se 
„víceprací“ z důvodu požadavku na připojení dalších objektů v místní části obce Přešín s důsledkem 
prodloužení řadu  v ceně 137 079,94 Kč bez DPH a „méněprací“  v ceně  - 70 246,41 Kč bez DPH z 
důvodu rozhodnutí o vyjmutí části oprav povrchů po výkopu startovacích a cílových jam pro 
provedení protlaků v místních komunikacích, kdy v mezidobí od zpracování projektu do jeho realizace 
obec obdržela dotaci na opravu místních komunikací v celé šíři vozovky 

 4. OZV č.1/2021 o místním poplatku ze psů 

 5. OZV č.2/2021 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 

 6. Příspěvek na opravu střechy kostela v Čížkově ve výši 235 356 Kč 

7. Darovací smlouvu obcím postiženým tornádem, které  organizuje  Sdružení místních samospráv ČR, 
z.s., Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČO: 75130165 - Obec – obci: Program adresné a přímé pomoci 
tornádem postiženým obcím na transparentní nepojmenovaný účet  6013196329/0800 ve výši 30 
000,mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic a Sdružení m místních samospráv ČR, 
z.s.,Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČO: 75130165 
 
8. Řád veřejného pohřebiště obce Čížkov , k.ú. Čížkov, na pozemkové parcele č. 142, 144/6 a st. p. č. 
109 
 
9. Schválení podání žádosti v rámci II. výzvy MZe – „Podpora opatření na drobných vodních tocích a 
malých vodních nádržích – 2. Etapa“, týkající se rekonstrukce MVN na p.č.709/2 v k.ú. Železný Újezd 
(rybníček v Železném Újezdu) 

10. Prodej části p.p.č. 23/5 v k.ú  Zahrádka u Čížkova p. E. Č., Jedná se o pozemek okolo p.p.č. 69 ve 
vlastnictví  Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, na kterém se 
nachází zdroj vody – vrt, který historicky dodává vodu k sousední zemědělské stavbě – odchovně 
prasat. Prodejem části obecního pozemku bude umožněn přístup k vrtu p. Č. z p.č. 23/66, jehož je 
vlastníkem. Při zaměření bude přítomen zástupce obce, náklady na GP a smlouvu a vklad do KN jdou 
za žadatelem o prodej. 

C: Bere na vědomí: 
Rozpočtová opatření 



Zprávu starosty a připomínky z diskuze 
 
Zapsal: 9.9.2021 M. Černý 
Zápis ověřili: M. Heřman, J. Skřivánek 


