
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov konaného 
1.9.2022 v Čížkově – č. 27 

Zastupitelstvo obce: 

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

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

B: Schvaluje: 

1. Prodej části obecního pozemku p.č. 1342/1 v k.ú.  Přešín, ve vlastnictví obce Čížkov, Čížkov 28, 335 
64, IČO 00256536 p. F. M., Toruňský 325/5, 181 00 Praha 8, za cenu 100 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. 128/17 v k.ú. Zahrádka u Čížkova, ve vlastnictví obce Čížkov, 
Čížkov 28, 335 64, IČO 00256536 p.  Z. K., Koterovská 2061/134, 32600 Plzeň 2-Slovany - Východní 
Předměstí, za cenu 100 Kč/m2 dle přiložené situace (cca 364 m2).  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. 1342/2 v k.ú. Přešín p. L. N., Přešín 5, 335 63, za 40 Kč/m2 dle 
přiložené situace (93 m2). Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za geometrický plán, 
kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

4. Prodej  obecního pozemku  p.č. 81/1 v k.ú. Přešín,  p. Š.  V., Bohúňova 1343/10, 149 00 Praha 4 za 
100 Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

5. Prodej části obecního pozemku  p.č. 847/2 v k.ú. Liškov p. O. S., Pražská 56, 252 16, Nučice za 40 
Kč/m2 dle přiložené situace (cca 362 m2). Přes uvedený oddělený pozemek vede obecní kanalizace, a 
proto bude možnost přístupu a opravy této věci ošetřeno věcným břemenem.  Věcné břemeno bude 
zaměřeno. 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. 856/5 v k.ú. Liškov p.  L. K., Jílovská 404/4, 142 00 Praha 4 za 
40 Kč/m2 dle přiložené situace (cca 44 m2).  Při zaměření bude přítomen zastupitel obce, náklady za 
geometrický plán, kupní smlouvu a vklad do KN jdou za žadatelem. 

7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Čížkov, PJ, p.č. 
1271/3 – NN, č. IV-12-0020325SoBS VB/2 mezi obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 
24729035, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 

12. Smlouvu o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém 
Digitální mapy Plzeňského kraje mezi obcí Čížkov a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.  
Plzeňskému kraji budou poskytnuty pouze data o infrastruktuře, která je geodeticky zaměřena, a kde  
má obec jistotu o správnosti vedení infrastrury. 

13. Smlouvu o spolupráci mezi společností U Františka, z.s., Borovno 67, 335 61 Sp. Poříčí a obcí 
Čížkov týkající se spolupráce na zajištění péče o opuštěné a toulané psy. Předchozí smlouva se 
společností Storge z.s. tímto zaniká. 

14. Smlouvu mezi obcí Čížkov a spol. United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň a obcí 
Čížkov na poskytnutí prostoru pro internetové připojení včetně zapůjčení bezdr.  routeru  a Smlouvu 
na umístění  reklamní  plochy  výše zmíněné firmě na hrazení kolem „Rozhledny na Skále“ za cenu 



3 000 Kč/rok.  3000 Kč/rok bude uvedená společnost účtovat obci za  internetové připojení. Smluvní 
úhrada služeb proběhne vzájemným zápočtem pohledávky a závazku. 

15. Dohodu o zrušení závazku ze smlouvy o dílo č. 02/BP/22, jejímž předmětem je dodávka 
stavebních prací na akci „Připojení HJ-3, s vodojem s odběrným místem v k.ú. Čížkov u Blovic se spol.  
BP STAVBY CZ s.r.o., Dýšina, V. Brožíka 317, PSČ 33002. Zhotovitel se zavazuje na základě Dohody 
zaplatit objednateli, tj. obci Čížkov částku ve výši 35 000 Kč, která je odvozena od nákladů nového 
výběrového řízení realizované ve vztahu k zakázce. 

16. Zastupitelstvo obce Čížkov pověřuje starostu, případně místostarostu obce dokončením 
zadávacího řízení a výběrem zhotovitele včetně uzavření Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem 
zadávacího řízení na akci: „Připojení HJ-3, vodojem s odběrným místem v k.ú. Čížkov u Blovic“ na 
základě výsledku VŘ.  Výběrové řízení bylo vyhlášeno 1.9.2022 a předpokládaný termín otevírání 
obálek je stanoven na 21.09.2022. Toto pověření trvá do doby zvolení nového zastupitelstva na 
ustanovující schůzi nového zastupitelstva, poté zaniká. 
 
17. Revokaci směnné smlouvy s doplatkem v Usnesení z 14.4.2022 mezi obcí Čížkov a RNDr. Mgr. Z. 
Ch., Ph.D., Blatenská 735/21, 326 01 Plzeň-Lobzy. Jedná se o prodej pozemků a částí obecních 
pozemků p.č. 848/5 – 162 m2, 848/3 – 171 m2, 862/9 – 6 m2, 862/4 – 4 m2 a 47/1 – 131 m2  Z. Ch. a 
nákup pozemků obcí Čížkov, p.č. 48/2 – 34 m2, 862/10 – 12 m2, 46/2 – 35 m2, 867/2 – 7 m2 a 881 – 
8 m2 od  Z. Ch. dle GP 135-211/2020 v k.ú. Liškov. Rozdíl výměry dotčených pozemků činí 378 m2 a 
za ty zaplatí  Z. Ch. obci Čížkov 40 Kč/m2. Náklady za GP, kupní smlouvu a vklad do KN jdou za Z. Ch. 
 
18. Přijetí dotací za r. 2022 

19. Žádost SDH Čečovice o příspěvek na knihu Historie obce Čečovice. 

C: Bere na vědomí: 

 Prodej části obecního pozemku  p.č. 1545/2 v k.ú. Čížkov u Blovic  ing. J. P., Bezejmenná 732/14, 
35301 Mariánské Lázně dle přiložené situace (cca 78 m2). 

Prodej  obecního pozemku  p.č. 410/4 v k.ú. Chynín  V. Š. ml., Chynín 3, 335 63 dle přiložené situace 

Prodej části obecního pozemku  p.č. 1515/3 v k.ú. Čížkov u Blovic  V. V., Čížkov 9, 33564 Čížkov dle 
přiložené situace 

Prodej části obecního pozemku  p.č. 1515/3 v k.ú. Čížkov u Blovic  P. a R. H., Mládežnická 520, 26101 
Příbram - Příbram VII Čížkov dle přiložené situace .   

 Smlouvu mezi obcí Čížkova spol. ARENIS s.r.o.,Tyršova 158, Spálené Poříčí o instalaci zařízení na 
pokrytí  internetového kanálu na vodárnu v Železném Újezdu. 

 

Rozpočtová opatření 

D: Ukládá: 

Starostovi a zastupitelstvu připomínky z diskuze 

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


