
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 4/14 
z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  3.11. 2014 v 18.00 hod. 

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

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

Omluveni:  -- 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Potužák, Pojar 

 

Program veřejného zasedání: 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

2. Schválení programu zasedání 

3. Stanovení počtu místostarostů 

4. Ustanovení funkcí členů OZ 

5. Určení druhu volby starosty a místostarosty 

6. Volba starosty  

7. Volba místostarosty 

8. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

9. Volba předsedy finančního výboru 

10. Volba předsedy kontrolního výboru 

11. Volba členů finančního výboru 

12. Volba členů kontrolního výboru 

13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů OZ 

14. Návrh na potvrzení stávajícího jednacího řádu OZ 

15. Schválení upraveného návrhu zadání ÚP obce Číhaň 

16. Rozpočtová změna č.4/2014 

17. Různé 

18. Diskuse 

 

Veřejné zasedání zahájil dosavadní starosta obce p. Ing. Josef Srb, v 18.00 hodin. Před 

zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Číhaň zveřejněna v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 26.10.2014 do 3.11.2014. Současně byla zveřejněna 

na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Předsedající přivítal přítomné. 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.  



Jména a příjmení zvolených členů OZ Číhaň ve volbách do zastupitelstva obce Číhaň 

konaných 10. a 11.10.2014 

 

Volební strana č.1 – SNK 

Pořadí zvolení   Jméno a příjmení           Věk Pořadí na HL  Počet hlasů 

1.   Josef Srb   31  1.   77 

2.   Jiří Potužák   37  3.   73 

3.   Pavel Bílý   42  5.   66 

4   Miloslav Pojar  57  4.   61 

5.   Hana Perniklová  31  2.   59 

6.   Vladimír Matouš  62  6.   50 

7.   Pavel Holeček   61  7.   51 

 

Jména a příjmení náhradníků 

Pořadí zvolení   Jméno a příjmení           Věk Pořadí na HL  Počet hlasů 

      1.   Václav Nováček  29  8.   28 

      2.   Jitka Maděrová  41  9.   14 

                    
Složení slibu nově zvolenými členy OZ – Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o 

obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Zapisovatelka přečetla text slibu 

stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích, všech 7 členů OZ složili slib pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem pod písemné znění slibu na připraveném archu (příloha č.1). Žádný člen 

zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele – Předsedající navrhl ověřovateli zápisu Jiřího 

Potužáka a Miloslava Pojara a zapisovatelkou Miluši Kotlanovou. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. 

NÁVRH USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Číhaň určuje ověřovateli zápisu .Jiřího Potužáka 

a Miloslava Pojara a zapisovatelkou Miluši Kotlanovou. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2) Schválení programu ustavujícího zasedání - Předsedající seznámil přítomné 

s programem ustavujícího zasedání. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na 

doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Program byl schválen bez připomínek 

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň schvaluje výše uvedený navržený program 

ustavujícího zasedání. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3) Stanovení počtu místostarostů – předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze 

jednoho místostarostu, Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a 

přítomným občanům sdělit své stanovisko .Jeden z přítomných zastupitelů navrhl, aby 

byli voleni dva místostarostové. 

.NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6   Proti: 1  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



4) Ustanovení funkcí členů OZ – Předsedající navrhl, aby funkce starosty, místostarosty a 

ostatních členů OZ obce byly vykonávány jako neuvolněné. Před hlasováním dal 

předsedající možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko vzneseno nebylo. 

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň určuje, že výkon funkce starosty, 

místostarosty a ostatních členů OZ obce budou vykonávat jako funkce neuvolněné. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5) Určení způsobu volby starosty a místostarosty – Předsedající konstatoval, že nestanoví-

li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

Změnu způsobu hlasování musí shválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy OZ k 

přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.  

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň schvaluje veřejný způsob volby starosty a 

místostarosty 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6) Volba starosty – Předsedající upozornil, že nejpre bude zvolen starosta a navrhl na funkci 

starosty Ing. Josefa Srba. Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň volí pro volební období 2014 – 2018 

starostou obce  Ing. Josefa Srba. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7) Volba místostarosty - Předsedající navrhl na funkci místostarosty Pavla Bílého. Před 

hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň volí pro volební období 2014 – 2018 

místostarostou obce  Pavla Bílého. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8) Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru – Předsedající navrhl, aby 

zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři 

členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba 

výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9) Volba předsedy finančního výboru – Předsedající navrhl na funkci předsedy finančního 

výboru Miloslava Pojara. Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň volí pro volební období 2014 – 2018 

předsedou finančního výboru  Miloslava Pojara. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 



10) Volba předsedy kontrolního výboru – Předsedající navrhl na funkci předsedy 

kontrolního výboru Bc. Hanu Perniklovou. Před hlasováním dal předsedající možnost 

zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno 

nebylo. 

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň volí pro volební období 2014 – 2018 

předsedou kontrolního výboru  Bc. Hanu Perniklovou. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11) Volba členů finančního výboru – Předsedající navrhl Jiřího Potužáka a Vladimíra 

Matouše  jako členy finančního výboru. Žádné jiné stanovisko vzneseno nebylo 

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň volí členy finančního výboru Jiřího 

Potužáka a Vladimíra Matouše. 
Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12) Volba členů kontrolního výboru – Předsedající navrhl Pavla Holečka a Václava 

Nováčka  jako členy kontrolního výboru. Žádné jiné stanovisko vzneseno nebylo 

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Číhaň volí členy kontrolního výboru Pavla 

Holečka a Václava Nováčka. 
Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72  § 84 

odst.2, písm.n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši: 

Starosta     7.600,--Kč 

Místostarosta     3.800,--Kč 

Předseda kontrolního výboru  1.007,--Kč 

Předseda finančního výboru   1.007,--Kč 

 

a to ode dne 3.11.2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné 

návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 

NÁVRH USNESENÍ:  
a) Zastupitelstvo obce Číhaň v souladu s § 72  § 84 odst.2, písm.n) zákona o obcích a 

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 

v platném znění, stanoví  měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva takto: 

Starosta     7.600,--Kč 

Místostarosta     3.800,--Kč 

Předseda kontrolního výboru  1.007,--Kč 

Předseda finančního výboru   1.007,--Kč 

 

b)  Zastupitelstvo obce Číhaň stanoví, že uvedené měsíční odměny se budou poskytovat 

ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 3.11.2014. 

c) V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj.v případě nového 

zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru) bude odměna náležet ode 

dne zvolení do této funkce. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 



 

14) Návrh na potvrzení stávajícího jednacího řádu zastupitelstva obce – Předsedající 

seznámil se zněním stávajícího jednacího řádu. Před hlasováním nebyly členy 

zastupitelstva obce podány žádné návrhy. 

NÁVRH USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Číhaň potvrzuje platnost stávajícího jednacího 

řádu obce Číhaň. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15) Návrh zadání územního plánu obce Číhaň – Předsedající přednesl upravený návrh 

zadání územního plánu obce Číhaň. Před hlasováním nebyly podány žádné návrhy ze 

strany zastupitelů ani občanů. 

NÁVRH  USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Číhaň schválilo předložený  

návrh zadání územního plánu obce Číhaň. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

16) Rozpočtová změna č.4/2014 – Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení 

částek dle skutečných příjmů a výdajů (dotace a výdaje na volby do OZ, oprava sekačky). 

NÁVRH  USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Číhaň schválilo změnu rozpočtu č.4/2014  

s účinností k 30.10.2014. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

17) Různé 

- Stanovení inventarizační komise – kontrolní výbor ve spolupráci s p.účetní  

- Příprava rozpočtového provizoria na rok 2015 

- Zajištění nových podpisových vzorů (banka, pošta) 

- Zajištění úředních hodin na OÚ Číhaň 

 

18) Diskuse 

                  -     neproběhla žádná diskuse 

 

 

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

 

 

 

 

V Číhani dne 3.10.2014                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 
 


