
 
 

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

 
Z Á P I S  č. 4/08 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 
konaného dne 29.9. 2008   v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.30 hod. 
Přítomni:   p.ing.Srb, Pojar, Bílý, Matouš, Holeček 
Omluveni:  p, Babka, Potužák 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p.Bílý, Holeček 
Určení zapisovatele:  p.M.Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Pojar, Matouš 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočtové změny  č.2 
2. Obecní zabijačka 
3. Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na byt  
4. Žádost o dotaci na opravu místních komunikací a zlepšení 

vzhledu obce 
5. Zřízení pracoviště CZECH POINT 
6. Žádost o prodloužení autobusového spoje do Číhaně 
7. Smlouva o zajištění zpět.odběru elektrozařízení 
8. Smlouva o připojení a Smlouva o sdružených službách dodávky 

el.energie 
9. Nabídka na převod pozemků od ÚZSVM 
10. Různé 
11. 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) Rozpočtové změny č.2 k 29.9.2008 - 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 29.9.2008 

 
                                                                                                  SCHVÁLENO VŠEMI HLASY                                           
 



2) Obecní zabijačka – uskuteční se 18.10.2008 na návsi v Číhani, z obecního rozpočtu se 
uhradí pomocný materiál na zabijačku  

                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
 
3) Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na byt č. 2 čp. 6 v Číhani – byt sociální, smlouva bude 

prodloužena s p.Věrou Zavadilovou na dobu od 1.9.2008 – 31.8 2009 
                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
 
4) Žádost o dotaci na opravu místních komunikací a zlepšení vzhledu obce – bude 

podána žádost na opravu 2 místních komunikací a úpravu návsi v Číhani 
                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
 
5) Zřízení pracoviště CZECH POINT v obci – poplatky za výstupy ze systému: 
 

• Výpis z KN: 1 str. 100,--Kč, každá další 50,-Kč 
• Výpis z Obchodního rejstříku: 100,--Kč 
• Výpis z Živnostenského rejstříku: 100,-- Kč 
• Výpis z Rejstříku trestů: 50,--Kč 

                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
 
6) Žádost občanů o prodloužení spoje č.11 do obce Číhaň – (ráno v 7.30 hod) – dopravce 

souhlasí, obec by musela dle dopisu z KÚ PK předložit souhlas s dotováním požadované 
změny – dotovat 100% ztráty (za r.2009 částka 12.608,--Kč) 

                                                               NESCHVÁLENO:3 HLASY PROTI, 2 SE ZDRŽELI 
 
7) Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  s firmou ASEKOL  
                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
 
8) Smlouva o připojení a Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN 

– mezi Obcí Číhaň a ČEZ na nové odběrní místo v budově technic. zabezpečení  (bývalá 
kotelna) 

                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
 
9) Nabídka na převod pozemků od ÚZSVM – požádat o převod všech nabídnutých 

pozemků 
                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
10) Různé 
 

• Volby do zastupitelstva PK – uskuteční se 17 a 18.10.2008 – informace k volbám 
• Zakoupení dalšího hracího prvku na náves – zakoupí se v příštím roce 
• Oprava hasičské zbrojnice – dohodnout řešení 

 
11) Diskuse 
 

• Proběhla diskuse ohledně zajištění obecní zabijačky 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
U S N E S E N Í  č.4/08 

z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 29.9.2008 
 
 

Zastupitelstvo obce Číhaň: 
 
schválilo: 
 

• Rozpočtové změny č.2 k 29.9.2008  
• Uspořádání obecní zabijačky a úhradu nákladů za pomocný materiál na zabijačku  
• Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na byt č. 2 čp. 6 v Číhani  
• Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací a zlepšení vzhledu obce  
• Zřízení pracoviště CZECH POINT v obci a  poplatky za výstupy ze systému: 
• Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  s firmou ASEKOL 
• Smlouvu o připojení a Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN 

 
neschválilo: 
 

• Dotování ztráty  za prodloužení autobusového spoje č.11 do obce Číhaň 
 

rozhodlo: 
 

• Požádat o převod všech nabídnutých pozemků od ÚZSVM 
 
bere na vědomí: 
 

• Informace z bodu různé 
 

 
 

V Číhani dne 29.9.2008                         zapsala: Miluše Kotlanová      ……………………….. 
 
 
 
Zápis ověřili:  Miloslav Pojar                    ……………………………. 
 
                       Vladimír Matouš                 ……………………………. 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                    …………………………….. 
   
 
 
 


