Zápis č. 01/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov
Datum konání 17. února 2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: Ing.Josef Morávek - omluven
Zapisovatel: Blanka Chalupová
Ověřovatelé zápisu: Petr Semerád
Mgr. Libor Vanko
Zahájeno v: 20:06 hodin
Po zahájení zasedání zastupitelstva byl schválen zápis č. 02/2010 zasedání zastupitelstva
obce Čížov a program zasedání zastupitelstva č. 01/2011 .
Program:
1. Dodatek ke smlouvě o partnerství (operační program životní prostředí)
2. Smlouva č. 2307-010/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
p.č. 45/2, 1469/18, 1452/2, 1467/2, 466/3
3. Smlouva č. 4309-155/002/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
p.č. 206/6
4. Dětské hřiště – vyčlenění finančních prostředků
5. Zápis z kontroly kontrolního výboru
6. Obecně závazná vyhláška č. 01/2011 o místních poplatcích
7. Obecně závazná vyhláška č. 02/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Čížov
8. Odměňování zastupitelů obce Čížov
9. Zpracování přehledové mapy podzemních sítí
10. Diskuse
Výsledek hlasování:
6 pro
1. Dodatek ke smlouvě o partnerství (operační program životní prostředí)
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17. února 2011 č. 1/2011
V souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje dodatek ke smlouvě o partnerství č. evidenční 1974/OŽP/10 ze dne
1.6.2010 se Statutárním městem Jihlava v plném rozsahu tak, jak byl předložen a přečten.
Dodatek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:
6 pro

2. Smlouva č. 2307-010/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni p.č.
45/2, 1469/18, 1452/2, 1467/2, 466/3
Zastupitelé obce byli seznámeni s obsahem smlouvy č. 2307-010/001/10
a s identifikací dotčených pozemků.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17. února 2011 č. 2/2011
V souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
neschvaluje smlouvu v předloženém znění, pro nesrovnalost s vlastnictvím p.č. 45/2
(není v majetku obce).
Výsledek hlasování:
6 pro
3. Smlouva č. 4309-155/002/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni p.č.
206/6
Zastupitelé obce byli seznámeni s obsahem smlouvy č. 4309-155/002/10
a s identifikací dotčených pozemků.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17. února 2011 č. 3/2011
v souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje smlouvu v předloženém znění.
.Výsledek hlasování:
6 pro
4. Dětské hřiště – vyčlenění finančních prostředků
Zastupitelé obce byli seznámeni s možností vybudování dětského hřiště na p.č. 84/2.
Tuto akci je možno financovat z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj

„Obnova venkova“ . Dále byli zastupitelé seznámeni s obsahem smlouvy o poskytnutí
poradenských služeb s dokumentací pro podání žádosti o dotaci a rozpočtem akce.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17.února 2011 č. 4/2011
v souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje:
- uzavření smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v předloženém znění
- podání žádosti o dotaci MMR „Obnova venkova“
- rozpočet akce a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Čížov
Výsledek hlasování:
6 pro
5. Zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne 25.12.2010
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontroly kontrolního výboru obce Čížov,
byla podána vysvětlení a předloženy návrhy opatření.
- chybí číslo usnesení v zápise z ustavujícího zasedání
* bylo dodatečně očíslováno na usnesení č.3a/2010
- zápis č. 01/2010 ze dne 25.11.2010
- chybí oznámení o složení slibu nového náhradního zastupitele pana Lubora Stránského,
jeho omítnutí funkce zastupitele, jmenování dalšího zastupitele náhradníka pana Petra
Semeráda a usnesení o složení slibu tohoto zastupitele.
*Vysvětlení:
1.) Pan Stránský Lubor funkci zastupitele neodmítl, nýbrž tím, že změnil trvalé bydliště,
které již neměl v obci Čížov, mu vznikla takzvaná překážka ve výkonu funkce na straně
kandidáta a tudíž se nemohl zastupitelem stát a ani se vzdát mandátu. Automaticky na jeho
místo postupuje další kandidát v pořadí což je pan Petr Semerád – který byl s tímto
seznámen a pozván na nejbližší zasedání zastupitelstva obce, kde také složil slib.
2.) V úvodu zasedání zastupitelstva obce dne 25. listopadu 2010 bylo provedeno ověření
nastupujícího náhradníka p. Petra Semeráda, poté pan Petr Semerád složil slib – vše je řádně
zaznamenáno v zápise ze zasedání zastupitelstva obce. Viz Zápis č. 01/2010.
- usnesení 8/2010 bod č. 3
-cedule „Zákaz vodění a koupání psů“ v rybníku Okrouhlík – není vymahatelné, není ve
vyhlášce obce.
*cedule ohledně zákazu koupání zvířat jsou připraveny k montáži na požadavek osadního
výboru, vymahatelnost tohoto opatření je věcí osadního výboru, obec toto nebude řešit
formou vyhlášky
-oplocení vodárny,
*zajištění bezpečnosti u objektu vodárny je splněno zajištěno mříží

- prověřit zda je objekt vodárny v majetku armády
*objekt dle telefonického zjištění není v majetku vojenské správy (armády ČR)
- prořezání křovin směr Okrouhlík – realizace chataři
*zajišťuje pan Morávek bez přislíbeního podílu chatařů
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17. února 2011 č. 5/2011
V souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
bere na vědomí zápis z kontroly kontrolního výboru, podaná vysvětlení a schvaluje
přijatá opatření.
Výsledek hlasování:
6 pro
6. Obecně závazná vyhláška č. 01/2011 o místních poplatcích
Zastupitelé byli seznámeni s úplným zněním obecně závazné vyhlášky č. 01/2011 o
místních poplatcích.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17. února 2011 č. 6/2011
V souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje obecně
v předloženém znění.
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Výsledek hlasování:
6 pro
7. Obecně závazná vyhláška č. 02/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Čížov
Zastupitelé byli seznámeni s úplným zněním obecně závazné vyhlášky č. 02/2011 o
stanovení systému shromažďování, sběru, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Čížov

Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17. února 2011 č. 7/2011
V souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, :
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 02/2011 o stanovení systému
shromažďování, sběru, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Čížov v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
6 pro
8. Odměňování zastupitelů obce Čížov
Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17. února 2011 č. 8/2011
V souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s platnou vyhláškou Ministerstva financí ČR
schvaluje odměňování zastupitelů obce Čížova v souladu s vyhláškou Ministerstva
financí ČR v těchto měsíčních částkách:
- starosta
11.500,- Kč
- místostarosta
9.610,- Kč
- zastupitel
430,- Kč
- předseda výboru
840,- Kč
Výsledek hlasování:
6 pro
9. Zpracování přehledové mapy podzemních sítí
Zastupitelům obce byla předložena nabídka pana Martina Kaliny na zpracování
přehledné mapy podzemních sítí v obci Čížov

Usnesení
Zastupitelstvo obce Čížov
ze dne 17. února 2011 č. 9/2011

V souladu s usnesením § 84 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
ukládá paní Zuzaně Prokšové zajistit posouzení nabídky pana Martina Kaliny na
zpracování mapy podzemních sítí nezávisle panem Ing. Vladimírem Kličkou, případně další
nezávislou osobou.
Termín: 31.3.2011
Odpovídá: Zuzana Prokšová
Výsledek hlasování:
6 pro
10. Diskuse
Pan starosta Přemysl Moravec seznámil zastupitelstvo s postupem řešení sporu
ohledně odběru vody od obce Vílanec.
Bylo nařízeno soudní jednání, na základě podnětu a vyvolání smírčího řízení mezi obcemi
Vílanec a Čížov soudkyně toto jednání odložila. V rámci smírčího řízení bylo dohodnuto,
příprava nové smlouvy, která bude v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích,
zároveň jednoznačně zruší všechny předchozí smlouvy a dohody, bude obsahovat metodiku
výpočtu nákladů k fakturaci. Návrh smlouvy připraví společně právní zástupci obou stran,
Mgr. Jitka Hronová a Mgr. Petr Melichar.
V pondělí 14.2.2011 proběhla společná konzultace Vílanec – Čížov za účasti daňového
poradce, dále p. Ing. Mičkeho, pí. Pípové a p. Moravece.
Předmět dohody této schůzky
- metodika nacenění majetku
- metodika odpisů
- metodika výpočtu poplatku
- odpočet investic obce Čížova
Členové zastupitelstva obce neměli žádné další připomínky.
Všechny body byly jednotlivě projednány a bylo o nich hlasováno.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21:36 hodin.
Zapsala: Chalupová Blanka
Za obecní úřad Čížov:

Přemysl Moravec
starosta obce
Podpisy ověřovatelů:

Ing. Milan Machovec
místostarosta obce
Petr Semerád
Mgr. Libor Vanko

