OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec,
tel.376594225, e-mail: ou@cihan.jz.cz

Z Á P I S č. 5/08
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 10.11. 2008 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.20 hod.
Přítomni: p.ing.Srb, Matouš, Holeček, Potužák
Omluveni: p, Babka, , Pojar, Bílý
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise: p.ing.Srb,Matouš
Určení zapisovatele: p.M.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Potužák, Holeček

Program veřejného zasedání:
1. Přidělení obecního bytu č.2 v Číhani čp.6
2. Žádost Oblastní charity Klatovy o navýšení rozpočtu obce pro
příští rok 2009
3. Smlouva o dílo na provádění zimní údržby
4. Dohoda o provádění zimní údržby
5. Přeložka silnice II/187 Číhaň-Kolinec
6. OZV obce Číhaň č.1/2008 o pohybu psů a jiného zvířectva
7. Žádost o dotaci na opravu MK a zlepšení vzhledu obce
8. Inventura obecního majetku-stanovení inv.komise
9. Příprava rozpočt.provizoria na r.2009 a rozp.výhledu
10. Projekt Vybavení turist. stezek-získání dotace v rámci MR
11. Oprava střechy kapličky na Bukováku
12. Odbahnění rybníka Dolina v Číhani
13. Různé
14. Diskuse
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) Přidělení obecního bytu č.2 v Číhani čp.6 – p.Zavadilová podala výpověď, záměr o
pronajmutí bytu byl vyvěšen 15 dnů na ÚD, žádost si podali 2 zájemci: sl.Šárka Šimková,
Číhaň 14 a p.Libuše Tonnerová, Frymburk 64. OZ rozhodlo, že byt bude přidělen sl.Šárce
Šimkové, nájemní smlouva bude sepsána od 1.12.2008. S p. Zavadilovou bude ukončena
nájemní smlouva k 30.11.2008

Snížení stropů sádrokartonem, které si nechala p.Zavadilová na vlastní náklady v bytě
nainstalovat, odkoupí Obec Číhaň za sjednanou částku 13.000,--Kč a tato úprava bude
v bytě ponechána.
ROZHODNUTO VŠEMI HLASY
2) Žádost Oblastní charity Klatovy o navýšení rozpočtu obce pro příští rok 2009 na
sociální služby – tento bod byl přesunut k rozhodnutí na příští veřejné zasedání
NA VĚDOMÍ
3) Smlouva o dílo na zimní údržbu mezi Obcí Číhaň (zhotovitel) a Městem Plánice
(objednatel) – sjednána na dobu od 15.11.2008 – 31.3.2009
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
4) Dohoda o provádění zimní údržby místních komunikací v zimním období mezi Obcí
Číhaň (zhotovitel) a REALISTAV s.r.o.České Budějovice (objednatel) – přístupová
komunikace na vysílač u obce Zdebořice
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
5) Přeložka silnice II/187 Číhaň-Kolinec-souhlas s vydáním územního rozhodnutí na
tuto stavbu
Pan starosta informoval o jednání dne 29.10.2008 v Kolinci.ohledně tohoto projektu, který
připravuje Plzeňský kraj, zastoupený SÚS Klatovy.
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
6) Obecně závazná vyhláška Obce Číhaň č.1/2008 o pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích k zabezpečení záležitostí místního pořádku, vyvěšena na ÚD,
platnost od 1.1.2009
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
7) Žádost o dotaci na opravu místních komunikací a zlepšení vzhledu obce – byla
podána na SZIF v Českých Budějovicích
NA VĚDOMÍ
8) Inventura obecního majetku – stanovení inv.komise- inventuru obecního majetku
provede kontrolní výbor ve spolupráci s p.účetní, předseda inv.komise je P.Holeček,
inventuru provést do 31.12.2008
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
9) Příprava provizoria rozpočtu na rok 2009 a rozpočtového výhledu do r.2011 –
připraví OZ ve spolupráci s pí. účetní, na schůzce dne 1.12.2008, rozpočtové
provizorium15 dnů vyvěsit na ÚD
NA VĚDOMÍ
10) Projekt „Vybavení turistických stezek“ – v rámci MR Plánicko schválena dotace, pro
obec Číhaň pořízení 1 ks odpočívadla – podíl obce je 3.293,--Kč
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
11) Oprava střechy kapličky na Bukováku – z kapličky zmizela plechová střecha,
schváleno zajistit osazení nové plechové střechy
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY

12) Odbahnění rybníka Dolina v Číhani – možnost provedení odbahnění firmou PROJECT
PLUS
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
13) Různé
·
·
·
·

Hasičská zbrojnice – rozhodnout na příštím VZ
Oprava místnosti knihovny – na začátku příštího roku
Technická kontrola AVIE SDH – provést do konce 11/08
Příprava přístřešku na hřišti

14) Diskuse
p.V.Kovářík – dotaz na kanalizaci v obci
p.starosta vysvětlil situaci s projektem na kanalizaci a ČOV

U S N E S E N Í č.5/08
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 10.11.2008
Zastupitelstvo obce Číhaň:
schválilo:
·
·
·
·
·
·
·
·

Smlouvu o dílo na zimní údržbu mezi Obcí Číhaň a Městem Plánice
Dohodu o provádění zimní údržby místních komunikací v zimním období mezi Obcí
Číhaň a REALISTAV s.r.o.České Budějovice
Přeložka silnice II/187 Číhaň-Kolinec-souhlas s vydáním územního rozhodnutí na tuto
stavbu
Obecně závaznou vyhlášku Obce Číhaň č.1/2008 o pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích k zabezpečení záležitostí místního pořádku
Stanovení inv.komise- pro inventuru obecního majetku
Pořízení 1 ks odpočívadla – podíl obce je 3.293,--Kč
Opravu střechy kapličky na Bukováku
Provedení odbahnění rybníka Dolina v Číhani

neschválilo:
·

Žádost Oblastní charity Klatovy o navýšení rozpočtu obce pro příští rok 2009 na
sociální služby – přesunuto na příští VZOZ

rozhodlo:
·
·

Přidělit obecní byt č.2 v Číhani čp.6 sl.Šárce Šimkové, Číhaň 14
Odkoupit snížení stropů sádrokartonem za sjednanou částku 13.000,--Kč a tuto úpravu
v bytě ponechat.

bere na vědomí:
·
·
·

Přípravu provizoria rozpočtu na rok 2009 a rozpočtového výhledu do r.2011
Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací a zlepšení vzhledu obce
Informace z bodu různé

V Číhani dne 10.11.2008

Zápis ověřili: Jiří Potužák
Pavel Holeček

Starosta obce: Ing. Josef Srb

zapsala: Miluše Kotlanová
…………………………….
…………………………….
……………………………..

……………………

