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

 
Z Á P I S  č. 8/07 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 
konaného dne  28.12. 2007   v 17.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 17.00 – 19.30 hod. 
Přítomni:   p.Ing.Srb, Matouš, Bílý, Potužák, Pojar, Babka 
Omluveni:  p.Holeček 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p.Babka, Bílý 
Určení zapisovatele:  p.M.Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Matouš, Potužák 
 
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) Dodatek č.4 k nájemní smlouvě na byt č. 4, čp. 6 v Číhani – smlouva bude prodloužena 

s p.Zdeňkem Marxem na 1 rok (byt sociální) 
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   

2) Rozpočtové provizorium na rok 2008 - s návrhem seznámil p.starosta, 15 dnů bylo 
vyvěšeno na ÚD, nebyly vzneseny žádné připomínky                                                           
                                                                                       SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   

 
3) Rozpočtové změny č.2 k 28.12.2007 – účetní OÚ přednesla navrhované změny v 

rozpočtu   Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných 
příjmů a výdajů. Změna rozpočtu č.2 se provádí s účinností od 28.12.2007     

SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   
 

4) Rozpočtový výhled do roku 2010 – na roky 2009 a 2010 byl schválen ve formě 
celkových příjmů, výdajů a známých pohledávek a závazků 

SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   
5) Darovací smlouva - uzavřená mezi Farmou Číhaň (dárce) a Obcí Číhaň (obdarovaná)  

finanční dar 5.000,-Kč na činnost kroužku mladých hasičů                                                                                                       
     SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   
 

6) Kupní smlouva uzavřená mezi Obcí Číhaň (kupující) a Hanou Turkovou, Plánice 50 
(prodávající) na nákup rozmetadla posypového materiálu RCW 3,5 t, dohodnutá cena 
13.000,-Kč 

     SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   
 



7) Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce  na rok 2008: 
ing.T.Kraus – odborný lesní hospodář, odměna 3.000,-Kč/měsíc 
pí.J.Kováříková –úklid a knihovna,odměna 1.000,-Kč/měsíc 
p.P.Tesař – sečení příkopů Bukovák-Nový Dvůr, 1.000,-Kč/1 posečení 
p.Pojar – údržba vodáren, ČOV, odběr vzorků, 300,-Kč/měsíc 
dohody na protahování, sečení, údržba obce a obec.majetku: 100,-Kč/hod. 

SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   
 
8) Dodatek č.7 a 8 ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Číhaň mezi Obcí Číhaň a 

firmou RUMPOLD-P s.r.o.Plzeň (nebezpečný a velkoobjemový odpad) 
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   

 
9) Dárky k životním jubileím  – od 1.1.2008 bude dárek (dárk.balíček) v hodnotě 300,-Kč, 

dále od 65 let věku vždy po každých pěti letech  
ROZHODNUTO VŠEMI HLASY   

10) Diskuse: 
 
- p. Matouš – umístění 2 kontejnerů na papír na návsi a u bytovek – bude projednáno 
s firmou ZSS,a.s.Plzeň 
- p. Ing.Srb – poděkoval všem za práci odvedenou v roce 2007, popřál hodně zdraví do 
dalšího roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.8/07 
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 28.12.2007 

 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
 
schválilo: 
 

• Dodatek č.4 k nájemní smlouvě na byt č. 4, čp. 6 v Číhani  
• Rozpočtové provizorium na rok 2008 
• Rozpočtové změny č.2 k 28.12.2007 
• Rozpočtový výhled do roku 2010  
• Darovací smlouvu uzavřenou mezi Farmou Číhaň (dárce) a Obcí Číhaň (obdarovaná)  
• Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Číhaň (kupující) a Hanou Turkovou, Plánice 50 

(prodávající) na nákup rozmetadla 
• Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce  na rok 2008: 
• Dodatek č.7 a 8 ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Číhaň 

 
rozhodlo: 
 

• Dávat dárky k životním jubileím v hodnotě 300,-Kč od 1.1.2008 
 
bere na vědomí: 
 

• Informace z diskuse 
 

 
 

 
V Číhani dne 28.12..2007                     zapsala: Miluše Kotlanová      ……………………….. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  Miloslav Pojar           ……………………………. 
 
                       Jiří Potužák                ……………………………. 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                   …………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 


