
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 1/16 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  21.3.2016 v 18.00 hod. 

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

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

Omluveni:  --  

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Perniklová, Holeček 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Pojar, Potužák 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 371/4 k.ú.Plánička 

2. Schválení účetní závěrky za rok 2015 

3. Žádost o dotaci z PSOV PK 2016 – oprava komunikace 

4. Žádost o dotaci na pořízení DA pro JSDHO Číhaň 

5. Žádost o dotaci na dovybavení ZJ JSDHO Číhaň 

6. Žádost Oblastní charity o dotaci z rozpočtu Obce Číhaň 

7. Záměr Obce Číhaň o odkoupení nemovitostí v k.ú. Číhaň 

8. Žádost Triatlon klubu Klatovy 

9. Rozpočtová změna č.1/2016 

10. Různé 

11. 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) Žádost o odkoupení obecního pozemku parc.č.371/4 v k.ú. Plánička o výměře 41 m² 
– Žadatel: Petr Kučera, Hnačov 42, důvodem odkoupení je zajištění přístupu ke své 

parcele č. st. 10 v k.ú. Plánička. Záměr prodat výše uvedený pozemek byl schválen OZ. 

 SCHVÁLENO 7 HLASY 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje záměr obce prodat pozemek p.č.371/4 v k.ú. Plánička. 

Záměr bude zveřejněn na ÚD obce Číhaň. 

                    
2) Schválení účetní závěrky za rok 2015 – 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 2015 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 2015 

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

výhrad. 

 

3) Žádost o dotaci z PSOV PK 2016 – podána žádost o neinvestiční dotaci na opravu místní 

komunikace Nový Dvůr, I. etapa – průtah obcí. 

                                                              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace 

Nový Dvůr, I. etapa – průtah obcí. 

 

4) Žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Číhaň – byla 

podána žádost a přiznána dotace ve výši 450.000,--Kč od MVČR a dotace 300.000,-- Kč 

od KÚPK. OZ odsouhlasilo, že uvedenou akci plně dofinancuje z prostředků obce 

Číhaň.     

                                                                       

         SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádosti na pořízení dopravního automobilu pro 

JSDHO Číhaň  a zavazuje se, že uvedenou akci plně dofinancuje z prostředků obce Číhaň. 

                                                               

5) Žádost o dotaci 2016 Příspěvek na věcné vybavení – na KÚPK byla podána žádost na 

dovybavení zásahové jednotky JSDHO Číhaň. 

                                                                                                             SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo podání žádosti o dotaci na dovybavení zásahové 

jednotky JSDHO Číhaň. 

 

6) Žádost Oblastní charity Klatovy o dotaci – přijata žádost o poskytnutí účelové dotace 

na pokrytí nákladů na PHM a opravy automobilů charitní pečovatelské služby v rámci 

péče o občany obce. OZ schvaluje poskytnutí dotace v částce 5.000,-- Oblastní charitě 

Klatovy. 

 

                        SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce v částce 

5.000,--Kč Oblastní charitě Klatovy. 

 

7) Záměr obce Číhaň o odkoupení nemovitostí v k.ú.Číhaň – parcela č. st.12/1 o výměře 

552 m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba čp. 43, rodinný dům, parcela č. st. 

12/2 o výměře 480 m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 

a parcela p.č.11/5 o výměře 191 m², zahrada. Vlastníci nemovitostí jsou Ing. Ivana 

Hrbáčková,  MUDr. Renáta Bláhová a Věra Šímová. Prodejní cena uvedených nemovitostí 

předběžně sjednána na 500.000,--Kč. 

SCHVÁLENO 7 HLASY   

   

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje záměr obce odkoupit výše uvedené pozemky s jejich 

příslušenstvím do vlastnictví obce Číhaň. Záměr bude zveřejněn na ÚD obce Číhaň 

 

8) Žádost Triatlon klubu Klatovy  – o povolení k průjezdu cyklomaratonu Author – Král 

Šumavy přes obecní pozemky parcelní.č.: 293/5,1176/3,1172/1,1173 v k.ú. Číhaň na 3 

roky tj.: 2016, 2017 a 2018. 

         SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň uděluje souhlas k průjezdu cyklomaratonu Author – Král 

Šumavy přes výše uvedené obecní pozemky na 3 roky tj.: 2016, 2017 a 2018. 



 

9) Rozpočtová změna č.1/2016 – Příjmy: m. poplatek za odpady +8.000,-- Kč, Výdaje: 

vklad do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. +6.000,--Kč, dotace Oblastní Charitě 

Klatovy + 2.000,--Kč. 

                                                              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2016 s účinností k 21.3.2016 

 

 

10) Různé 

 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota 28.5.2016 

            Číhaň: 9.00 – 10.00,  Plánička: 10.10  – 10.45 hod. 

 Pochod pohádkovým lesem ze Zdebořic do Habartic bude v sobotu 7.5.2016 

 Oznámení o průzkumném vrtu – část Plánička 

 Okrsková soutěž hasičů se uskuteční 21.5.2016 v Číhani 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 10)  

 

11) Diskuse 

 

Neproběhla žádná diskuse 

 

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

 

 

 

 

V Číhani dne 21.3.2016                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Zápis ověřili:  Jiří Potužák                                    ……………………………. 

                

                       Miloslav Pojar                             ……………………………. 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 


