
Z Á P I S  č. 5/12 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  16.12.2012 v 16.00 hod. 

 

 
Místo a čas:   Hostinec U Potuţáků Číhaň, 16.00 – 19.00 hod. 

Přítomni:   p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Bílý, Pojar, Potuţák, Matouš, Holeček 

Omluveni:  0 

Hosté:  dle prezenční listiny 

Návrhová komis: p.Matouš, Bílý 

Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Holeček, Perniklová 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočtové provizorium na rok 2013 

2. Rozpočtový výhled na období 2014-2016 

3. Rozpočtová změna č.4/12 

4. OZV obce Číhaň č.1/12 o místním poplatku za odpady 

5. Ţádost p.V.Laška o pronájem pozemku 

6. Odkoupení pozemku p.č.80/2 v k.ú. Číhaň 

7. Jmenování velitele JSDH obce Číhaň 

8. Dodatek č.9 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 

9. Dohody o p.p. a p.č. na rok 2013 

10. Inventarizace majetku a závazků 

11. MAS Pošumaví - aktivity za období 2004-2012, 

komunitní seznámení s činností a plánování aktivit 

v období 2014 – 2020 

12. Různé 

13. Diskuse, závěr 

 

Veřejné zasedání zahájil p. Ing.Josef Srb, starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal přítomné a 

seznámil je s programem VZ. Program byl schválen bez připomínek. Zápis z minulého VZ 

OZ byl vyloţen na OÚ v Číhani, nebyly proti němu vzneseny ţádné připomínky, tudíţ se 

povaţuje za schválený. Kontrola usnesení z minulého VZ OZ – splněno.  

Na dnešním VZ je přítomna nadpoloviční většina členů OZ – zasedání je usnášeníschopné: 

ano. 

K projednání : 
 

1) Rozpočtové provizorium na rok 2013 – s návrhem seznámila přítomné p.Kotlanová, 

bylo 15 dnů vyvěšeno na ÚD, nebyly vzneseny ţádné připomínky.  

SCHVÁLENO 7 HLASY 
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013. 

 

2) Rozpočtový výhled na období 2014-2016 - s rozpočtovým výhledem seznámila přítomné 

p. účetní a poté byl rozpočtový výhled schválen. 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Rozpočtový výhled Obce Číhaň na období 2014 – 

2016. 



                                                                                                                                                                                                                                       
1) Rozpočtová změna č.4/2012 – účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu. 

Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo poníţení částek dle skutečných příjmů a 

výdajů. Změna rozpočtu č.4/2012 se provádí s účinností k 16.12.2012. 
                   SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2012. 

 

4) OZV obce Číhaň č.1/2012 o místním poplatku za odpady – sestavená dle nové 

legislativy-novela zákona č.565/1990 Sb. Platnost vyhlášky od 1.1.2013. Výše poplatku 

na osobu/rok bude 500,--Kč, četnost vývozů se zvýší na 1x za 14 dnů. 

SCHVÁLENO 7 HLASY  

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje OZV obce Číhaň č.1/2012 o mísním poplatku za 

provoz systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

 

5) Žádost p.Václava Laška, Zdebořice 15 o pronájem části pozemku p.č.1178/3 v k.ú. 

Číhaň- o výměře cca 200 m². Záměr obce byl vyvěšen na ÚD, nebyly vzneseny ţádné 

připomínky. Bude sepsána nájemní smlouva od 1.1.2013, cena 200 Kč/rok.   

SCHVÁLENO 7 HLASY  

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje od 1.1.2013 pronájem části pozemku p.č.1178/3 

v k.ú. Číhaň o výměře 200 m² za cenu 200,--Kč/rok p. Václavu Laškovi, Zdebořice 15. 

  

6) Odkoupení pozemku p.č.80/2 v k.ú. Číhaň – Obec Číhaň odkoupí tento pozemek od p. 

Václava Patlejcha za dohodnutou cenu 25,--Kč/m², druh pozemku: trvalý travní porost, 

výměra: 917 m². Záměr obce byl vyvěšen na ÚD, nebyly vzneseny ţádné připomínky. Na 

odkoupení bude sepsána kupní smlouva. 

SCHVÁLENO 7 HLASY  

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje odkoupení pozemku p.č.80/2 v k.ú. Číhaň o výměře 

917 m² za cenu 25,--Kč/m² od p. Václava Patlejcha. 

 

7) Jmenování velitele jednotky SDH obce Číhaň – starosta obce Číhaň jmenuje velitelem 

JSDH obce Číhaň pana Jiřího Potuţáka ml., Číhaň 7. 

SCHVÁLENO 7 HLASY  

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje jmenování velitele JSDH obce Číhaň pana Jiřího 

Potuţáka ml., Číhaň 7. 

8) Dodatek č.9 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem – prodlouţení nájemní  

smlouvy od 1.1.2013 - 31.12.2013 

SCHVÁLENO 7 HLASY  

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Dodatek č.9 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 

s p.Marxem - prodlouţení nájemní smlouvy od 1.1.2013 - 1.12.2013. 

 

9) Dohody o provedení práce a pracovní činnosti na r.2013 - dohody budou uzavřeny ve 

stejné podobě jako v r.2012.Dohody budou doplňovány během roku podle potřeb obce. 

                                                                                                             SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo uzavření dohod o p.p. a dohod o p.č. na rok 2013. 

 

10) Inventarizace obecního majetku a závazků – bude provedena inventarizační komisí 

v době od 20.12.2012 – 31.1.2013 podle vnitřní směrnice č.1/2011 a 2/2011 obce Číhaň. 

NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí provedení inventarizace obecního majetku. 



 

11) MAS Pošumaví - aktivity za období 2004 – 2012 - komunitní seznámení s činností a 

plánování aktivit v období 2014 – 2020 

NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí komunitní seznámení s činností a plánování 

aktivit v období 2014 – 2020. 

 

12) Různé 

 

 Volba prezidenta České republiky – bude se konat ve dnech 11. a 12.1.2013, případné 

2.kolo volby ve dnech 25. a 26.1.2013 

 Připravit projekt na dotaci PSOV z PK 2013 

 Projednání záleţitosti ohledně vypouštění odpadních vod  

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 12) Různé. 

 

 

13) Diskuse, závěr  

 

Proběhla bohatá diskuse ohledně odpadních vod. Paní Ing. Špačková z MěÚ Klatovy, odbor 

ŢP seznámila přítomné s moţnostmi vývozu odpadních vod a ČOV, dále zodpovídala 

individuální dotazy občanů k této problematice. 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.00 hodin. 

 

 

 

 
V Číhani dne 16.12.2012                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

Starosta obce:  Ing. Josef Srb                            …………………………… 

  

 

 

Zápis ověřili:  Bc.Hana Perniklová               ……………………………. 

                

 

                        Pavel Holeček                         ……………………………. 

                           

 
 


