
 
 
 
 

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

 
Z Á P I S  č. 7/07 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 
konaného dne  17.12. 2007   v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.20 hod. 
Přítomni:   p.Ing.Srb, Matouš, Bílý, Potužák, Holeček,Pojar, Babka 
Omluveni:  - 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p.Babka, Potužák 
Určení zapisovatele:  p.M.Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Matouš, Pojar 
 
Veřejné zasedání zahájil p. Ing. 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) 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   
 

2) Smlouva o dílo č.09/2007 na provedení změny ÚP  č.2– uzavřená mezi Obcí Číhaň a  
ing.arch.K.Zochem, Studio Z Plzeň,  bude provedena pouze změna pro Obec Číhaň a 
Farmu Číhaň (svou žádost zrušili i manželé Petrmichlovi),cena 66.500,--Kč, Farma 
Číhaň uhradí 70% nákladů, Obec Číhaň 30% nákladů 

SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   
 

3) Obecně závazná vyhláška Obce Číhaň č.1/2007, kterou se mění OZV Obce Číhaň 
č.1/2004 ze dne 23.11.2004 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   

4) Oslava Štědrého dne- společné zpívání koled, u vánočního stromku, s představením 
živého betléma na návsi v Číhani 

                                   NA VĚDOMÍ   
     



5) Zabetonování autobusové čekárny – čekárna při silnějším větru stále nedrží stabilitu, 
provést zabetonování  firmou ZASTASPO Nalžovské Hory 

                                  SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   
                                                                                           
 

6) Prodej vánočních stromků– cena 80,--Kč/ks, prodej zajistí p. Matouš a vyúčtování  
dodá do pokladny OÚ v Číhani 

ROZHODNUTO VŠEMI HLASY   
 
7) Návrh na odkoupení nebo pronájem budovy bývalé kotelny – na parcele p.č. 

st.114/1 a 114/2 k.ú.Číhaň a přilehlých pozemků ostatní plochy p.č.669/3 a 667/5, 
vlastník Zdeněk Jíša a Jana Jíšová, Zavlekov 43. Budova by sloužila jako zázemí pro 
uskladnění mechanizace obce (traktor,travní sekačka,křovinořez,apod) a mohly by se 
zde zřídit prostory pro vyžití dětí a mládeže. OZ rozhodlo budovu odkoupit, záměr obce 
bude vyvěšen na ÚD 

ROZHODNUTO VŠEMI HLASY   
                                           

8)   Různé :  
• rekonstrukce has.zbrojnice: po zakoupení budovy bývalé kotelny by 

stávající hasičská zbrojnice mohla být zrekonstruována ve stávajících 
rozměrech  

• možný nákup pozemků od p.Petrmichla  
• návrhy do rozpočtu na rok 2008 – plánované akce 

 
9) Diskuse:   neproběhla žádná diskuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
-  

 
 
 
 
 

U S N E S E N Í  č.7/07 
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 17.12.2007 

 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
 
schválilo: 
 

• Dohodu o provádění zimní údržby místních komunikací v zimním období mezi Obcí 
Číhaň (zhotovitel) a REALISTAV s.r.o.České Budějovice (objednatel) 

• Smlouvu o dílo č.09/2007 na provedení změny ÚP  č.2– uzavřená mezi Obcí Číhaň a  
ing.arch.K.Zochem, Studio Z Plzeň  

• Obecně závaznou vyhlášku Obce Číhaň č.1/2007, kterou se mění OZV Obce Číhaň 
č.1/2004 ze dne 23.11.2004 o místním poplatku za odpady 

• Zabetonování autobusové čekárny firmou ZASTASPO Nalžovské Hory 
 
rozhodlo: 

• O ceně vánočních stromků 80,--Kč/ks 
• O odkoupení budovy bývalé kotelny – na parcele p.č. st.114/1 a 114/2 k.ú.Číhaň a 

přilehlých pozemků ostatní plochy p.č.669/3 a 667/5 
 
bere na vědomí: 
 

• Oslavu Štědrého dne na návsi v Číhani 
• Informace v bodu Různé 

 
 
 

 
V Číhani dne 17.12..2007                     zapsala: Miluše Kotlanová      ……………………….. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  Miloslav Pojar           ……………………………. 
 
                       Vladimír Matouš           ……………………………. 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                   …………………………….. 
 


