
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 2/15 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  29.6.2015 v 18.00 hod. 

 

Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.30 hod. 

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

Omluveni:  --  

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Matouš, Bílý 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Holeček, Potužák 

 

Program veřejného zasedání: 

 

1. Schválení účetní závěrky za rok 2014 

2. Závěrečný účet obce za rok 2014 

3. Rozpočtová změna č.1/15 

4. Rozpočtová změna č.2/15 

5. Příspěvek Oblastní charitě Klatovy 

6. Smlouva příkazní s MAZEPPA, s.r.o. Plzeň 

7. Žádost Enduro teamu – motocyklové závody  

8. Rozšíření veřejného osvětlení – projekt, rozpočet 

9. Provozní řád ořezávací pily ZSPO Plánicko 

10. Státní pozemkový úřad – užívání pozemku 

11. Různé 

12. 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) Schválení účetní závěrky za rok 2014 - Účetní závěrka obce se skládá z rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a přílohy. Tyto účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek 

a byly předloženy ke schválení zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní 

závěrku obce Číhaň za rok 2014 včetně výsledku hospodaření, a to vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Číhaň za rok 2014 

včetně výsledku hospodaření, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez 

výhrad. 

 

2) Závěrečný účet obce za rok 2014 – účetní obce p. Kotlanová přednesla rozbor 

hospodaření za rok 2014, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném  

 

členění podle rozpočtové skladby a návrh závěrečného účtu. Kontrola hospodaření (audit) za 

r. 2014 byla provedena pracovnicemi KÚ PK dne 9.6.2015. Zpráva o výsledku hospodaření 

obce Číhaň za rok 2014 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu obce 

za r. 2014 byl 15 dnů zveřejněn na úřední desce. Připomínky nebyly uplatněny ani písemně 

ani ústně při jeho projednání na VZOZ. Projednání závěrečného účtu obce Číhaň se uzavírá 

vyjádřením:  Zastupitelstvo obce Číhaň schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce 

Číhaň a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, 

ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.  

SCHVÁLENO 7 HLASY 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce 

Číhaň a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, 

ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.  

              

3) Rozpočtová změna č.1/2015 – výdaj na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP 20.000,-. 

Změna rozpočtu byla schválena starostou obce a provedena s účinností k 8.5.2015. 

                NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtovou změnu č.1/2015. 

 

4) Rozpočtová změna č.2/2015 – přiznání dotace OPŽP a výdaj na realizaci projektu a 

administraci veřejné zakázky „Zavedení systému využití biologicky rozložitelných 

odpadů“. 

                                                              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2015 s účinností k 1.7.2015. 

 



5) Dotace Oblastní charitě Klatovy – podána žádost o dotaci 3.000,-- na pokrytí nákladů na 

PHM v rámci péče o občany obce. OZ schvaluje poskytnutí dotace v částce 3.000,-- 

Oblastní charitě Klatovy. 

                    SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí dotace v částce 3.000,--Kč Oblastní 

charitě Klatovy. 

                                                                

6) Smlouva příkazní – na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

projektu „Zavedení systému využití biologicky rozložitelných odpadů“ bude uzavřena se 

společností MAZEPPA, s.r.o. Plzeň, cena bez DPH: 15.000,-- Kč. 

                                                                                                             SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo uzavření smlouvy příkazní v ceně bez DPH 15.000,--

Kč se spol. MAZEPPA, s.r.o. Plzeň na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky projektu „Zavedení systému využití biologicky rozložitelných odpadů“. 

 

7) Motocyklové závody – žádost Enduro Teamu Klatovy o povolení přejezdu pozemku obce 

za účelem pořádání motocyklových závodů dne 25.7.2015. 

                        SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Enduro Teamu Klatovy povolení přejezdu pozemku 

obce za účelem pořádání motocyklových závodů dne 25.7.2015 

 

8) Rozšíření veřejného osvětlení – byl podán rozpočet na materiál, společně s projektantem 

bude vybráno řešení provedení rozšíření v.o. 

         ROZHODNUTO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo připravit společně s projektantem řešení rozšíření 

veřejného osvětlení k čp. 75 a chatám. 

 

9) Provozní řád ořezávací pily – p.starosta seznámil přítomné s provozním řádem ořezávací 

pily pořízené ZSPO Plánicko. OZ souhlasí se zněním a provozní řád schválilo. 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje provozní řád ořezávací pily pořízené ZSPO Plánicko.   

 

10) Státní pozemkový úřad – jako vlastník pozemku p.č.114/2 k.ú. Číhaň (pod budovou 

bývalé kotelny) vyzval obec Číhaň k úhradě částky 1.595,--Kč za užívání uvedeného 

pozemku.  

         SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje úhradu částky 1.595,--Kč za užívání pozemku 

p.č114/2 v k.ú. Číhaň a následné  uzavření nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem 

na pozemek p.č.114/2 v k.ú. Číhaň. 



 

 

11) Různé 

 Oprava v.o. Plánička 

 Nákup darlingu čp.26 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu  11) Různé 

 

12) Diskuse 

 

Neproběhla žádná diskuse. 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.30 hodin. 

 

 

 

 

V Číhani dne 29.6.2015                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Zápis ověřili:  Pavel Holeček                                ……………………………. 

                

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

                           

 



 

 

 

 

 

 

 


