
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného 
25.11. 2021 v Železném Újezdu – č. 22 

Zastupitelstvo obce: 

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

              - ověřovatelé zápisu: MgA . Dušan Skala, M. Heřman 

B: Schvaluje: 

1. Prodej části pozemku p.č. 23/5 v k.ú.  Zahrádka u Čížkova, ve vlastnictví obce Čížkov, Čížkov 28, 335 
64, IČO 00256536 p. V. T za cenu 40 Kč/m2. Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za 
geometrický plán, kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. Na vzdálenější straně od domu 
žadatele vede odvodňovací strouha, která zůstane v majetku obce z důvodu  potřeby ji čistit. 

2. Žádost M. M., o odkoupení části p.p.č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd za 40 Kč/m2. Oddělená část 
nebude zasahovat k místní komunikaci a sousední vlastníci po oddělení části pozemku  nebudou  
nijak omezeni v přístupu ke svým nemovitostem. Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, 
náklady za geometrický plán, kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

3. Prodej části pozemku (cca 1 000 m2)  p.č. 223/1 v k.ú. Čečovice, ve vlastnictví obce Čížkov, Čížkov 
28, 335 64, IČO 00256536 p.  T.Č., za cenu 100 Kč/m2. Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, 
náklady za geometrický plán, kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

4. Směnu pozemku p.č. 1190/34 ve vlastnictví p. S. F. za p. p.č. 1176/2 ve vlastnictví obce Čížkov, vše 
v k.ú. Čečovice, obec Čížkov. Na pozemku p. F. vznikne nová vyhlídka – altán. Náklady na kupní 
smlouvu a vklad do KN jdou za obcí Čížkov. 

5. Prodej části pozemku p.č. 1341/1 (cca 30m2) v k.ú. Přešín ve vlastnictví obce Čížkov, Čížkov 28, 335 
64, IČO 00256536 p. J. D. za cenu 40 Kč/m2. Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za 
geometrický plán, kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadateli. 

6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1547/1 v k.ú. Čížkov u Blovic od Státního pozemkového úřadu, 
náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň na obec Čížkov. 

7. Nákup pozemku  p.č. 1248/4 v k.ú. Přešín dle GP 188 – 238/2021 o výměře 300 m2 za 1 Kč od p. M. 
Š. Rozšíření stávající účelové komunikace je  podmínkou stavebního úřadu, protože současná šíře 
cesty nedovoluje dle stavebního zákona  výstavbu rodinných domů. Za obcí Čížkov jde nákladově 
kupní smlouva a vklad do KN, GP jde nákladově za p. M.Š.. 

8. Směrnici o inventarizaci – Plán inventur  

9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
0018090 , Čížkov, PJ, p.č. 1510 – NN  mezi obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64, IČO 00256536 a ČEZ 
Distribuce, a.s. IČ 24729035, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 847/8, 405 02. Jedná se o položení 
zemního kabele na pozemku p.č. 1516/6 v k.ú. Čížkov u Blovic. 

10. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016763/VB/001 Zahrádka, PJ, p.č. 
589/45 –NN  mezi obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64, IČO 00256536 a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, 



Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 847/8, 405 02. Jedná se o položení zemního kabele na pozemcích 
23/64, 661/4, 661/5 a 673/1 v k.ú.  Zahrádka u Čížkova. 

C: Neschvaluje: 

Žádost o zřízení vodovodu v chatové oblasti Dožín – pro obec je v současnosti prioritou dodělání 
vodovodu v Přešíně a bude začínat s výstavbou vodovodu v Čížkově 
 
D: Bere na vědomí: 
 
Žádost o instalaci ukazatele rychlosti – bude řešeno na základě dotačních podmínek Plzeňského kraje 
 
E: Ukládá: 
 

          Starostovi a zastupitelstvu řešit připomínky z diskuze 
 
Zapsala: 25.11. 2021 Mgr. Pavla Kovaříková 
Zápis ověřili: MgA. Dušan Skala, M. Heřman 


