
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

tel.376594225,   e-mail: urad@cihan.cz 

 

 

Z Á P I S  č. 3/13 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  23.9.2013 v 18.00 hod. 

 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.10 hod. 

Přítomni:   p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Bílý, Potužák, Matouš 

Omluveni:  p.Pojar, Holeček 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise: p. Matouš, Bc.Perniklová 

Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Bílý, Potužák 

 

Program veřejného zasedání: 
1. Pronájem obecního bytu č.2 Číhaň čp.6 

2. Pronájem obecního bytu  č.3 Číhaň čp.6 

3. Rozpočtová změna č.3/13 

4. Výběr zhotovitele a smlouva o dílo  

5. Prodej pozemku p.č. 103/7 a část p.č.103/3 k.ú.Číhaň 

6. Žádost p.Oblastní charity Klatovy o poskytnutí příspěvku 

7. Různé 

8. 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 vyložen na OÚ v Číhani, nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky, tudíž se 

považuje 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) Pronájem obecního bytu č.2 Číhaň čp.6 – ukončení nájemní smlouvy se sl.L.L. 

k 30.9.2013, žádost o byt podala sl.Bc.H.P. Po doložení potřebných dokladů k pronájmu 

sociálního bytu (příloha o výši příjmu a prohlášení o vlastnických právech) bude sepsána 

nájemní smlouva na pronájem bytu od 1.10.2013. 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo po doložení potřebných dokladů pronajmout obecní 

byt č.2 v čp.6 sl.Bc. H.P. Nájemní smlouva bude sepsána od 1.10.2013 na 1 rok. 

 

       ROZHODNUTO 5 HLASY 

2) Pronájem obecního bytu č.3 Číhaň čp.6 – ukončení nájemní smlouvy s p.P.H., žádost 

o byt podal p. Ing. J.S., OZ rozhodlo o přidělení bytu, bude sepsána nájemní smlouva na 

pronájem bytu od 1.10.2013 do 31.12.2017. 



USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo pronajmout obecní byt č.3 v čp.6 p. Ing. J.S. 

Nájemní smlouva bude sepsána od 1.10.2013 do 31.12.2017. 

      ROZHODNUTO 5 HLASY 

 

3) Rozpočtová změna č.2/2013 - účetní obce přednesla navrhované změny v rozpočtu. 

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

výdajů. Změna rozpočtu č.3/13 se provádí s účinností k 23.9.2013. 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2013 k  23.9.2013. 

 

         SCHVÁLENO 5 HLASY 

4) Výběr zhotovitele a smlouva o dílo na akce:   

 „Oprava poškozené místní komunikace a mostu“ – vybrána firma Silnice Klatovy, 

a.s., sepsána smlouva o dílo 

 „Vrtaná studna u čp.6 Číhaň“ – vybrána firma Jaroslav Bečvář, Řepice 121, 

Strakonice, sepsána smlouva o dílo 

         SCHVÁLENO 5 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo výběr uvedených firem a smlouvy o dílo na uvedené 

akce. 

 

5) Prodej pozemku p.č.103/7 o výměře 80 m² a  část oddělené z p.č. 103/3 o výměře  
20 m², oba pozemky ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Číhaň. OZ schválilo prodej 

pozemků kupujícím: J.S., bytem Chomutov, J.S, bytem Chomutov, P.S., bytem 

Chomutov,  po předchozím vyvěšení záměru. Cena stanovena na 100,--Kč/ m². Kupující 

zaplatí náklady související s prodejem, prodávající zaplatí daň z převodu nemovitosti. 

 

                                                                                                          SCHVÁLENO 5  HLASY 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodej těchto pozemků za cenu 100,--Kč/ m². 

 

6) Žádost Oblastní charity Klatovy – o poskytnutí příspěvku na rok 2013, chváleno 

poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,--Kč. 

                                                                                                           SCHVÁLENO 5 HLASY 

                                

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,--Kč. 

 

 

7) Různé 

 

 Volby do Poslanecké sněmovny PČR 25. a 26. října 2013 

 Předvolání od Okresního soudu Klatovy na jednání dne 25.9.2013-zúčastní se za obec 

p.Pavel Bílý 

 Podána žádost na rybník na MŽP 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 7) Různé. 

 

 



8) Diskuse  

 

- Neproběhla žádná diskuse. 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.10 hodin. 

 

 

 

 
V Číhani dne 23.9.2013                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Zápis ověřili:  Pavel Bílý                                ……………………………. 

                

                       Jiří Potužák                                 ……………………………. 

                           

 

 

 

 

 

 
 
 
 


