Zápis č. 02/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov
Datum konání: 31.března 2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: Mgr. Libor Vanko – omluven
Petr Semerád - omluven
Zapisovatel: Blanka Chalupová
Ověřovatelé zápisu: Zuzana Prokšová
Rostislav Mutl
Zahájeno v: 20:02 hodin
Po zahájení zasedání zastupitelstva byl schválen zápis č. 01/2011 zasedání zastupitelstva
obce Čížov a program zasedání zastupitelstva č. 02/2011 v následujícími body jednání.
Program:
1. Žádost manželů Honsových o prodej částí pozemků p.č. 1675/1 – 14 m2, p.č.
1675/23 – 21 m2
2. Smlouva o provedení stavby na části pozemku p.č. 1796/1 (část parkovacích míst
souvisejících s výstavbou Penzionu a Jízdárny)
3. Lesní hospodářská evidence za rok 2010
4. Příprava lesního hospodářského plánu pro roky 2013 - 2022
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 a schválení závěrečného
účtu obce
6. Stanovení pravomoci starosty pro provádění úprav rozpočtu
7. Předškolní vzdělávání
8. Nový vodní zdroj, jeho napojení na stávající obecní vodovod
9. Diskuse
Výsledek hlasování:
5 pro
1. Žádost manželů Honsových o prodej části pozemku p.č. 1675/1 14m2 a p.č.1675/23
21m2
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 31. března 2011 č. 10/2011
V souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje prodej části pozemků p.č. 1675/1 o výměře 14m2 a p.č.1675/23 o výměře
21m v katastrálním území Čížov u Jihlavy za cenu 800,- Kč/m2, veškeré náklady na vynětí
z lesa, oddělení pozemku, zaměření, příprava kupní smlouvy a vkladu do katastru
nemovitostí jdou k tíži kupujícího.
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Výsledek hlasování:
5 pro

2. Smlouva o provedení stavby na části pozemku p.č. 1796/1 (část parkovacích míst
souvisejících s výstavbou Penzionu a Jízdárny)
Zastupitelé obce byli seznámeni se záměrem provedení stavby na části pozemku p.č. 1796/1
- část parkovacích míst souvisejících s výstavbou Penzionu a Jízdárnou.
Po prodiskutování a vznesení mnoha protichůdných názorů zastupitelů a zamítavém
stanovisku tří z pěti přítomných zastupitelů bylo, na žádost zastupitelů jednání o tomto bodu
přerušeno a bylo dohodnuto místní šetření s proměřením pomocí pásma a shlédnutí reálné
situace v terénu. Místní šetření proběhne v rámci zasedání zastupitelstva za účasti všech
zastupitelů obce Čížov dne 4. dubna 2011 v 18:30 na místě budoucí stavby.
3. Lesní hospodářská evidence za rok 2010
Zastupitelé obce byli obeznámeni s kompletní lesní hospodářskou evidencí za rok 2010 a
výsledky hospodaření v obecních lesích
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 31. března 2011 č. 11/2011
v souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje předloženou lesní hospodářskou evidenci a hospodářský výsledek z lesní
hospodářské činnosti za rok 2010.
Výsledek hlasování:
5 pro
4. Příprava lesního hospodářského plánu pro roky 2013 - 2022
Zastupitelé obce byli obeznámeni s končícím lesním hospodářským plánem a nutností
přípravy lesního hospodářského plánu pro roky 2013 – 2022. Předpokládané náklady
63.000,- Kč bez DPH – viz předložená nabídka společnosti Lesoprojekt východní
Čechy, s r.o.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 31. března 2011 č.12/2011
v souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů

schvaluje zahájení prací na přípravě lesního hospodářského plánu pro roky 2013 –
2022 a to po výběru dodavatele, který vzejde z výběru minimálně tří nabídek a po uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem.
Výsledek hlasování:
5 pro
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 a schválení závěrečného
účtu obce.
Zastupitelé byli podrobně seznámeni se správou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Čížov za rok 2010. Dále byli seznámeni se závěrečným účtem obce roku 2010.
.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 31. března 2011 č.13/2011
v souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
a.)
bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce z rok 2010 a
schvaluje přijatá opatření k odstranění nedostatků
1. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce byly vyplaceny, přestože
zastupitelstvo obce neschválilo jejich výši. (ustavující zasedání 11.11.2010)
 Náprava – zastupitelé obce neoprávněně vyplacené odměny vrátí.
2. Nedodržení stanovených postupů při vedení účetnictví – Dle evidence majetku a LHP
vlastní obec více jak 130ha lesních porostů. V účetním výkazu Příloha však nebyla
v části D.6 a 7 příslušná výměra a hodnota porostů vykázána.
 Napraveno - zaúčtováním na příslušný účetní výkaz Přílohu.
Nedostatky z předauditu:
3. Některé dokumenty byly zveřejněny pouze v papírové podobě na úřední desce,
nebylo doloženo zveřejnění v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
 Přijato organizační opatření stanovující pravidla pro zveřejňování dokumentů
s dálkovým přístupem.
4. Bylo schváleno rozpočtové provizorium, s tím že rozpočet na rok 2010 musí být
schválen v co nejkratším termínu a to na lednovém zasedání zastupitelstva. Nebyla
stanovena žádná konkrétní pravidla rozpočtového provizoria.
 Přijato organizační opatření – připravovat rozpočty obce tak, aby mohly být
schvalovány včas. Rozpočtová provizoria schvalovat jen za výjimečných
situací s přesně stanovenými pravidly.
b.)

schvaluje závěrečný účet za rok 2010

Výsledek hlasování:
5 pro

6. Stanovení pravomoci starosty pro provádění úprav rozpočtu
Zastupitelé obce byli obeznámeni s potřebou stanovení pravomoci starosty k provádění
rychlých změn rozpočtu (např. vyrovnání, zaúčtování dotací na volby a podobně.)
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 31. března 2011 č.14/2011
v souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje pravomoc starosty obce pro provádění úprav rozpočtu (rozpočtových změn)
do výše 50.000,- Kč na položku. Změny rozpočtu po provedených změnách budou následně
projednány zastupitelstvem obce.
Výsledek hlasování:
5 pro
7. Předškolní vzdělávání
Město Jihlava neprodlouží dohodu o úhradě neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání
- bude zajišťovat předškolní vzdělávání pouze pro děti rok před nástupem do základní školy
(zápis do mateřských školek bude ve dnech 18 a 19.4.2011)
- v mateřských školách budou ponechány děti již přijaté
stávající náklady ……… 7 x 11.200,- Kč/rok
2 x 22.400,- Kč/rok
- byl přednesen návrh na úhradu příspěveku obce na předškolní vzdělávání dětí i v případě,
že budou umístěny do soukromých mateřských škol. Byl navržen příspěvek na předškolní
vzdělávání dětí umístěných do soukromých mateřských škol ve výši 17.000,- Kč/dítě/rok –
v roce 2011/2012 potencionálně 6 dětí.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 31. března 2011 č.15/2011
v souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, :
bere na vědomí rozhodnutí Města Jihlavy a schvaluje příspěvek ve výši 17.000,- Kč
na dítě a rok – pokud budou umístěny do soukromých mateřských škol a to proti vystavené
faktuře soukromou školkou, na základě uzavřené dohody mezi obcí a předškolním zařízením.
Výsledek hlasování:
5 pro
8. Nový vodní zdroj, jeho napojení na stávající obecní vodovod
Zastupitelé obce byli obeznámeni panem starostou s

- vytipováním trasy vodovodu, umístěním vodárny a místem napojení (připravil Ing. Klička,
Ing. Prokš)
- grantovým programem „Čistá voda“ na projektovou dokumentaci
náklady 376.700,- bez DPH
dotace 149.700,- bez DPH
- návrhem smlouvy o přípravě projektové dokumentace (Ing. Vladimír Klička).
- hrubý rozpočet realizace stavby (orientační náklady stavby) 4.523.000,- Kč
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 31. března 2011 č. 16/2011
v souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace panu Ing. Vladimíru Kličkovi
pro územní řízení a pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektovou dokumentaci pro
stavební povolení v souladu s předloženým návrhem smlouvy o dílo č. 17/2011 a její
uzavření.
Dále schvaluje záměr realizace stavby „OBEC ČÍŽOV – ZAPOJENÍ VODNÍHO ZDROJE
HVC 1, VODOJEM + ÚPRAVNA VODY ČÍŽOV“
Pověřuje starostu obce Přemysla Moravce jednáním s vlastníky a nájemci pozemků přes
které by vedl zamýšlený vodovod o smlouvách o provedení stavby.
Výsledek hlasování:
5 pro
9 Diskuse
- Pan starosta Přemysl Moravec sdělil zastupitelům informaci, ohledně zpracování
elektronické aplikace přehledné mapy sítí, pan Ing. Dušan Vanko vypracování pro obec
Čížov doporučuje, pan Ing. Jan Prokš mapu zatím neshlédl.
- Pan starosta Přemysl Moravec seznámil zastupitele obce ve věci odběru pitné vody od
obce Vílanec, -- byla panem Ing. Mičke zpracována kalkulace na základě které bude
připravena smlouva.
- byla diskutována nutnost opravy veřejného osvětlení na návsi

Zasedání zastupitelstva obce bylo přerušeno ve 22.30 hodin
Pokračování zasedání zastupitelstva obce stanoveno na 4. dubna 2011 v 18:30 hodin na návsi
obce místním šetřením.

Datum konání: 4. dubna 2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Zahájeno v: 18:35 hodin
2. Smlouva o provedení stavby na části pozemku p.č. 1796/1 (část parkovacích míst
souvisejících s výstavbou Penzionu a Jízdárny)
Provedeno místní šetření na předmětném pozemku, reálné odměření pomocí pásma dle
předloženého situačního plánu. Diskutován reálný stav. Pokračování diskuse na obecním
úřadu obce, diskuse o provedení stavby a podmínkách. Po diskusi sestaven návrh usnesení.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17.února 2011 č. 17/2011
souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje uzavření smlouvy o provedení stavby na části pozemku 1796/1 v souladu
s předloženým situačním plánem, za dodržení podmínky provedení opatření ohledně
obecního vodovodu – bude v souběhu se stávajícím obecním vodovodem do hloubky
minimálně 120 cm položena nová vodovodní trubka PEd 90. Trubka bude částečně obsypána
a uložena do výkopu tak, aby se v případě rekonstrukce vodovodu stala součástí nového
obecního vodovodu. Trubka bude přesahovat zpevněné plochy minimálně 1,5 m na každou
stranu a bude zaslepena.
Před provedením zásypu bude provedena fyzická kontrola provedení tohoto opatření
zástupcem obce.
Dále musí být zachován pruh zeleně o minimální šířce 8,0 m souběžně s místní komunikací a
to mezi budoucí zpevněnou plochou a stávající místní komunikací.
Výsledek hlasování:
4 pro
2 proti
1 se zdržel hlasování

Členové zastupitelstva obce neměli žádné další připomínky.
Všechny body byly jednotlivě projednány a bylo o nich hlasováno.

Zapsala: Chalupová Blanka

Za obecní úřad Čížov:

Přemysl Moravec
starosta obce

Podpisy ověřovatelů:

Ing. Milan Machovec
místostarosta obce

Zuzana Prokšová
Rostislav Mutl

