
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného 
2.6.2022 v Přešíně – č. 26 

Zastupitelstvo obce: 

A: Volí – členy návrhové komise:  M. Třešťík, ing. L. Batovec  L., MgA. D. Skala 

              - ověřovatelé zápisu: ing. Z. Tomášek, M. Heřman 

B: Schvaluje: 

1. Prodej části obecního pozemku p.č. 1203/6 v k.ú.  Železný Újezd J. S.a  H. S za cenu 40 Kč/m2 dle 
přiložené situace.  Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za geometrický plán, kupní 
smlouvu a vklad do KN jdou za žadateli. 

2. Prodej části obecního pozemku p.č. 731/3 v k.ú.  Železný Újezd  L. F. za cenu 40 Kč/m2 dle 
přiložené situace.  Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za geometrický plán, kupní 
smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

3. Prodej části obecního pozemku  p.č. 662/1 v k.ú. Zahrádka u Čížkova  R. U. a B. U. za 40 Kč/m2 dle 
přiložené situace (cca 93 m2). Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za geometrický 
plán, kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

4. Prodej části obecního pozemku  p.č. 649/4 v k.ú. Zahrádka u Čížkova  R. K. za 40 Kč/m2 dle 
přiložené situace (cca 35 m2). Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za geometrický 
plán, kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

5. Prodej části obecního pozemku  p.č. 847/2 v k.ú. Liškov  V. L. a V. D. za 40 Kč/m2 dle přiložené 
situace (cca 78 m2). Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za geometrický plán, kupní 
smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

6. Prodej části obecního pozemku  p.č. 1342/2 v k.ú. Přešín V. H. za 40 Kč/m2 dle přiložené situace –  
GP 187-86/2021 ( 6 m2). Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za geometrický plán, 
kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

7. Pronájem Hostince Pod Rozhlednou p. R. N. od 3.6.2022 na dobu neurčitou. Měsíční nájem činí 
1 000 Kč. 

8. Zadaní Územního plánu Čížkov s prvky regulačního plánu 

9. OZV o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích 

10. Závěrečný účet obce za rok 2021 

11. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2021 bez výhrad 

12. Účetní uzávěrku obce Čížkov 

13. Přeúčtování účtu 431 na účet 432 

14. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace MŠ Čížkov 



15. Přerozdělení hospodářského výsledku MŠ Čížkov 

16. Navýšení počtu dětí v MŠ Čížkov z 24 na 26 

 

C: Bere na vědomí: 

Rozpočtová opatření 

D: Ukládá: 

Starostovi a zastupitelstvu připomínky z diskuze 

Zápis ověřili: Ing. Z. Tomášek, M. Heřman 


