
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 4/17 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  18.12.2017 v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.00 hod. 

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

Omluveni:  p.Matouš 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Pojar, Holeček 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Perniklová, Bílý 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočtová změna č.7/2017 

2. Rozpočtová změna č.8/2017 

3. Přijetí účel. dotace z rozpočtu PK na opravu MK ND, II.etapa 

4. Rozpočtová změna č.9/2017 

5. Rozpočet DSO Ostružná na r. 2018 

6. Žádost p. xy o odkoupení části pozemku p.č.203/1 

7. Kupní smlouva mezi Obcí Číhaň a PK Plzeň 

8. Prodej pozemku manželům xy 

9. Rozpočet obce Číhaň na r.2018 

10. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021 

11. Plán inventur pro inventarizaci majetku k 31.12.2017 

12. Zvýšení částky za služby v bytech čp.26 

13. Dodatek k nájemní smlouvě na byt č.3 čp. 6 

14. Změna úředních hodin OÚ Číhaň 

15. DPP a DPČ na r.2018 

16. Různé 

17. 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) Rozpočtové opatření č. 7/2017 – schváleno starostou obce s účinností k 6.10.2017, 

financování se nemění. 

         NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č.7/2017 s účinností k 6.10.2017. 

                    



2) Rozpočtové opatření č. 8/2017 – schváleno starostou obce s účinností k 16.11.2017, 

tímto RO se schvaluje přebytek rozpočtu ve výši  965.218,--Kč. 

                  NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č.8/2017 s účinností 

k 16.11.2017. 

 

3) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu PK – na opravu MK Nový Dvůr, II.etapa 

– příjezdová komunikace ve výši 500.000,--Kč. 

 SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí dotace z rozpočtu PK na opravu MK Nový 

Dvůr, II.etapa – příjezdová komunikace ve výši 500.000,--Kč. 

 

4) Rozpočtové opatření č. 9/2017 – schváleno s účinností k 18.12.2017, tímto RO se 

schvaluje přebytek rozpočtu ve výši  2.639.218,--Kč. 

         SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č.9/2017 s účinností 

k 18.12.2017. 

 

5) Rozpočet DSO Ostružná na rok 2018 – návrh vyvěšen na ÚD, rozpočet je sestaven 

jako vyrovnaný. OZ schvaluje návrh rozpočtu DSO Ostružná na rok 2018. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje návrh rozpočtu DSO Ostružná na rok 2018. 

 

6) Žádost p. xy o odkoupení části pozemku cca 200 m² p.č. 203/1 v k.ú. Číhaň - přijata 

žádost, OZ s prodejem souhlasí, záměr obce bude vyvěšen na ÚD obce po dobu 15 dnů. 

Poté bude provedeno zaměření pozemku.                                                          

       SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje záměr obce prodat část pozemku p.č. 203/1 v k.ú. Číhaň 

o výměře cca 200 m². 

 

7) Schválení prodeje a kupní smlouvy mezi Obcí Číhaň a Plzeňským krajem, Plzeň - na 

prodej pozemků p.č.1280/3 o výměře 62 m² v k.ú. Číhaň, druh pozemku ostatní plocha, 

ostatní komunikace a 1280/18 o výměře 740 m² v k.ú. Číhaň, druh pozemku orná půda. 

Kupní cena činí 144.360,--Kč (180,--Kč/m²), náklady s prodejem spojené uhradí kupující. 

Pozemky budou využity pro stavbu přeložky silnice II/187.  Záměr prodeje byl vyvěšen 

15 dnů na ÚD. OZ schvaluje odkoupení výše uvedených pozemků za cenu 144.360,--Kč 

a návrh kupní smlouvy. 

                                                                                    SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodej pozemků p.č.1280/3 o výměře 62 m² a 1280/18 

o výměře 740 m² v k.ú. Číhaň za cenu 144.360,--Kč Plzeňskému kraji a návrh kupní smlouvy 

na uvedené pozemky. 

 

8) Schválení prodeje manželům xy – pozemek p.č.297/69 o výměře 647 m² 

(odděl.z p.č.297/10) v k.ú. Číhaň, ostatní plocha. OZ schvaluje prodej výše uvedeného 

pozemku a kupní cenu 100,--Kč/m². Kupující uhradí všechny náklady s prodejem spojené. 

                     SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodej pozemku p.č. 297/69 o výměře 647 m² v k.ú. 

Číhaň za cenu 100,--Kč/m² manž. xy a úhradu nákladů s prodejem spojených kupujícími. 

 



9) Rozpočet obce Číhaň na rok 2018 – návrh rozpočtu byl připraven OZ a projednán ve 

FV, je zveřejněn na ÚD od 27.11.2017 ze strany veřejnosti nebyly podány žádné 

připomínky. 

Do navrženého rozpočtu bude ještě zařazena pol. 3…§ 3639 ve výši 220.000,--Kč (příjmy 

z prodeje pozemků). Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Celkové příjmy: 3.681.000,--Kč, 

celkové výdaje: 3.523.047,--Kč, financování (pol. 8115): - 157.953,--Kč. OZ schvaluje takto 

sestavený rozpočet na rok 2018. 

 SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje rozpočet Obce Číhaň na rok 2018, který 

je sestaven jako přebytkový. 

Celkové příjmy:   3.681.000,--Kč 

Celkové výdaje:   3.523.047,--Kč 

Financování (pol. 8115):   - 157.953,--Kč 

                              

10) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021 – návrh byl vyvěšen na ÚD 

27.11.2017,  pan starosta seznámil přítomné s jeho zněním, poté byl schválen OZ. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje střednědobý výhled Obce Číhaň na 

období 2019 – 2021. 

 

11) Plán inventur pro inventarizaci majetku k 31.12.2017 - byla jmenována a proškolena 

inventarizační komise – kontrolní výbor ve spolupráci s účetní obce. 

                              NA VĚDOMÍ     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí provedení inventarizace majetku obce Číhaň  k 

31.12.2017 

12) Zvýšení částky za služby v obecních bytech čp.26 – navýšení o 200,--/měsíc/byt od 

1.1.2018 (zvýšení částky za revize komínů, kotlů, ČOV, elektřina). 

            SCHVÁLENO 6 HLASY   

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje zvýšení částky za služby v obecních bytech čp.26 o 

200,--Kč/měsíc/byt od 1.1.2018. 

 

13) Dodatek k nájemní smlouvě na byt č.3 čp. 6 – nájemní smlouva bude prodloužena 

formou dodatku na 3 roky.                                                                           

                                                                                                        SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 6 Číhaň 

na 3 roky. 

 

14) Změna úředních hodin na OÚ Číhaň – pondělí: 8.00 – 14.00, středa: 12.00 – 19.00 

(17.00 – 19.00 přítomen starosta, místostarosta obce) od 1.1.2018. 

                                                                SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje změnu úředních hodin na OÚ Číhaň od 1.1.2018. 

 

15) DPP a DPČ na rok 2018 – budou uzavřeny ve stejné podobě jako v roce 2017, podle 

potřeby budou doplňovány. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření dohod o p.p. dohod o p.č. na rok 2018. 

 

16) Různé 

 

 Volba prezidenta ČR bude 12.1 a 13.1.2018, příp.2.kolo 26.1. a 27.1.2018 



 Byly rozdány kalendáře a propisovací tužky občanům 

 Pozvání na živý betlém 24.12.2017 ve 20.00 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 16)  

 

17) Diskuse 

 

 Oprava cesty do Volešku – žádost manž. xy, bude se řešit v příštím roce 

 

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

 

 

 

 

V Číhani dne 18.12.2017                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

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

                

                       Pavel Bílý                     ……………………………… 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


