
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 2/16 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  20.6.2016 v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.50 hod. 

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

Omluveni:  p. Pojar  

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Bílý, Matouš 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Bc. Perniklová, Holeček 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2015 

2. Návrh OZV č. 1/2016 

3. Návrh OZV č. 2/2016 

4. Návrh OZV č. 3/2016 

5. Odkoupení nemovitostí v k.ú.Číhaň 

6. Odkoupení pozemku p.č.1176/2 v k.ú. Číhaň-lesní cesta 

7. Prodej pozemku p.č.371/4 v k.ú. Plánička 

8. Žádost o odkoupení části poz.p.č.371/3 v k.ú. Plánička 

9. Žádost PK o dotaci z rozpočtu obce na dopravní obslužnost  

10. Žádost Diakonie o dotaci z rozpočtu obce  

11. Přijetí finanční dotace z rozpočtu PK na pořízení DA  

12. Žádost p. Ing. L.Hulece o možnost výměny oken v bytě č.4 čp.6 

13. Rozpočtová změna č.2/2016 

14. Vydání ÚP Číhaň formou opatření obecné povahy 

15. Přijetí finanční dotace z rozpočtu PK na opravu pozemní 

komunikace Nový Dvůr 

16. Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele na pořízení nového 

DA pro JSDHO 

17. Výběr dodavatele na opravu komunikace Nový Dvůr 

18. Různé 

19. 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) Závěrečný účet Obce Číhaň za rok 2015 – účetní obce předložila rozbor hospodaření za 

rok 2015, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle 

rozpočtové skladby a návrh závěrečného účtu. Kontrola hospodaření (audit) za r. 2015 byla 

provedena pracovnicemi KÚ PK dne 10.2.2016. Zpráva o výsledku hospodaření obce Číhaň 



za rok 2015 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu obce za r. 2015 

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 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, 

ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.  

 SCHVÁLENO 6 HLASY 

 

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

Číhaň a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, 

ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.  

                    

2) Návrh OZV č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Číhaň – p.starosta seznámil přítomné se zněním OZV a poté byla OZV 

č.1/2016 schválena. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje OZV č.1/2016. 

 

3) Návrh OZV č. 2/2016 o místních poplatcích – p.starosta seznámil přítomné se zněním 

OZV a poté byla OZV č. 2/2016 schválena.  

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje OZV č.2/2016 
 

4) Návrh OZV č.3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - p.starosta seznámil 

přítomné se zněním OZV a poté byla OZV č. 3/2016 schválena.   

         SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje OZV č.3/2016 

                                                               

5) 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. Záměr obce byl vyvěšen na ÚD, nebyly vzneseny žádné 

připomínky. OZ schvaluje odkoupení těchto nemovitostí za celkovou cenu 510.000,-Kč. 

Dále OZ schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojky) pro každého 

vlastníka poz.p.č.st.35/1 v k.ú. Číhaň za jednorázovou úplatu 500,-Kč a zapsání služebnosti 

inženýrské sítě do veřejného seznamu. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo odkoupení výše uvedených nemovitostí v k.ú, Číhaň za 

cenu 510.000,-Kč a znění kupní smlouvy se smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

 

6) Odkoupení pozemku p.č.1176/2 v k.ú. Číhaň o výměře 1953 m², ostatní plocha, ostatní 

komunikace, pozemek k plnění funkcí lesa. Vlastník: Lesy ČR s.p., Hradec Králové, 

odhadní cena je 57.670,--Kč. Záměr byl zveřejněn 15 dnů na ÚD, nebyly vzneseny žádné 

připomínky. OZ rozhodlo ještě jednat s vlastníkem pozemku o výši kupní ceny.  Odloženo 

na příští VZOZ. 

              ROZHODNUTO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo s odkoupením pozemku p.č.1176/2 v k.ú. Číhaň počkat 

po jednání o výši kupní ceny pozemku.  

 



7) Prodej obecního pozemku parc.č.371/4 v k.ú. Plánička, ostatní plocha, ostatní 

komunikace 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 byl zveřejněn 15 dnů na 

ÚD, nebyly vzneseny žádné připomínky. OZ schvaluje prodej pozemku za cenu 100,-

Kč/m², kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené (kupní smlouva, kolek na vklad 

do KN, daň z převodu nemovitosti). 

SCHVÁLENO 6 HLASY   

   

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodej pozemku parc.č. 371/4 v k.ú. Plánička o výměře 

41 m² p. Petru Kučerovi, Hnačov 42 za cenu 100,-Kč/m², kupující uhradí veškeré náklady 

s prodejem spojené. 

 

8) Žádost Evy a Josefa Jontofových, Střížovská 434, Praha-Střížkov  – o odkoupení části 

pozemku par.č. 371/3 v k.ú. Plánička, ostatní plocha, ostatní komunikace o rozloze cca 6,3 

m². OZ neschválilo záměr obce prodat část výše uvedeného pozemku. 

         NESCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje prodej části pozemku par.č. 371/3 v k.ú. Plánička, 

ostatní plocha, ostatní komunikace o rozloze cca 6,3 m² 

 

9) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Číhaň Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2016 – smlouva o poskytnutí účelové dotace na rok 2016 ve výši 

12.240,--Kč.                                                              

            SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji z rozpočtu 

obce Číhaň ve výši 12.240,-Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016. 

 

10) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Číhaň pro Diakonii ČCE Plzeň – na sociální služby ve 

prospěch občana Jana Pláničky, Číhaň 39. OZ schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 

3000,--Kč na tento účel. 

                        SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000,- Kč 

z rozpočtu obce Číhaň Diakonii ČCE Plzeň na sociální služby ve prospěch Jana Pláničky, Číhaň 

39. 

 

11) Přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Číhaň 

ve výši 300.000,-Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO. 

SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do 

rozpočtu obce Číhaň ve výši 300.000,-Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro 

JSDHO. 

 

12) Žádost p. Ing. Ladislava Hulece o možnosti výměny oken v bytě č.4 Číhaň čp.6 – pan  

Ing. Hulec navrhl, že by si výměnu oken případně provedl na vlastní náklady. OZ rozhodlo, že 

výměna oken v obecním bytovém domě čp. 6 bude provedena celkově, bude provedeno 

poptávkové řízení. Výměnu oken jen v bytě č. 4 (ani na vlastní náklady nájemníka) OZ 

neschválilo.  

                   NESCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschválilo provedení výměny oken pouze v bytě č. 4 v bytovém 

domě Číhaň čp. 6 ani na vlastní náklady nájemníka. Výměna oken bude provedena v celém 

domě, bude provedeno poptávkové řízení na dodavatele akce.  

 



13) Rozpočtová změna č.2/2016 - Odůvodnění prováděné změny: navýšení částek příjmů 

výdajů dle skutečnosti. Změna rozpočtu č. 2/2016 se provádí s účinností k 20.6.2016. 
SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2016. 

 

14) Vydání ÚP Číhaň formou opatření obecné povahy – pan starosta seznámil přítomné se 

zněním nového územního plánu obce Číhaň. OZ schválilo vydání ÚP Číhaň formou 

opratření obecné povahy. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje vydání ÚP Číhaň formou opratření obecné 

povahy. 

 

15) Přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Číhaň 

ve výši 450.000,-Kč na opravu pozemní komunikace Nový Dvůr. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do 

rozpočtu obce Číhaň ve výši 450.000,-Kč na opravu pozemní komunikace Nový Dvůr. 

 

16) Rozhodnutí o výběru dodavatele na pořízení nového DA pro JSDHO – výběrová 

komise vybrala firmu Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Porsche Plzeň, cena dodávky 

je 1.304.753,-Kč, vč. DPH. 

ROZHODNUTO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň vzalo na vědomí rozhodnutí výběrové komise na dodavatele  

na pořízení nového DA pro JSDHO, a to firmu Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Porsche 

Plzeň. 

 

17) Výběr dodavatele na opravu místní komunikace Nový Dvůr – byly osloveny 3 firmy, 

OZ ze 3 nabídek vybralo firmu Silnice Klatovy, a.s., která podala nabídku s nejnižší cenou 

1.206.944,62 Kč, vč. DPH. Bude sepsána smlouva na zhotovení opravy.  

ROZHODNUTO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo o výběru firmy Silnice Klatovy, a.s. na akci “Oprava 

místní komunikace v místní části Nový Dvůr”. 

 

18) Různé 

- Tento týden bude provedena oprava nátěru víceúčelové nádrže v Číhani  

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 18)  

 

19) Diskuse a závěr 

 

Neproběhla žádná diskuse 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing. Srb v 19.50 hodin. 

 

V Číhani dne 20.6.2016                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

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

  

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

                

                       Pavel Holeček                             …………………………… 


