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

Z Á P I S č. 1/08
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 31.3. 2008 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.30 hod.
Přítomni: p.Ing.Srb, Matouš, Bílý, Potužák, .Holeček
Omluveni: p Pojar, Babka
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p.Bílý, Matouš
Určení zapisovatele: p.M.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Holeček, Potužák

Program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočet na rok 2008
Závěrečný účet obce za rok 2007
Žádost manželů Hanušových o odkoupení pozemku
Žádost p.P.Bílého a p.M.Marxe o pronájem rybníka Dolina
Žádost Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové o provedení
změny územního plánu
6. Dodatek ke smlouvě na vývoz odpadu s OHKT
7. Dohoda o úhradě neinv.výdajů spojených s povinnou školní
docházkou s Městem Klatovy
8. Žádost Obce Číhaň o bezúplatný převod pozemku p.č. PK
1178/1 v k.ú. Číhaň
9. Oprava zasedací místnosti budově OÚ čp.26
10. Zvýšení měsíční odměny členům OZ
11. Nabídka Úřadu práce Klatovy
12. Žádost o finanční příspěvek p.Paukertovi na sportovní akci
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) Rozpočet obce Číhaň na rok 2008 - s rozpočtem obce na rok 2008 seznámila přítomné
p.Kotlanová. Rozpočet byl vyvěšen 15 dnů na úřední desce, nebyly podány žádné
připomínky. Do doby schválení rozpočtu platilo rozpočtové provizorium schválené na VZ
OZ 28.12.2007. Rozpočet obce Číhaň na rok 2008 byl schválen všemi hlasy.
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY

2) Závěrečný účet obce Číhaň, rozbor hospodaření za rok 2007 - účetní OÚ Číhaň
p.Kotlanová přednesla rozbor hospodaření za rok 2007, který obsahuje údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. Kontrola
hospodaření (audit) za r.2007 byla provedena KÚ PK 11.2.2008. Zpráva o výsledku
hospodaření obce Číhaň za rok 2007 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2007 byl 15 dnů zveřejněn na úřední desce.
Připomínky nebyly uplatněny ani písemně ani ústně při jeho projednání na VZOZ.
Projednání závěrečného účtu obce bylo provedeno na VZOZ obce Číhaň dne 31.3.2008 a
uzavírá se vyjádřením:
OZ vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Číhaň za r. 2007, a to bez
výhrad.
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
3) Žádost manželů Hanušových o odkoupení 2 částí obecního pozemku p.č.19/1 v k.ú.
Plánička o výměře asi 50 m² a 315 m² – OZ předběžně schvaluje záměr, prodej bude
vyvěšen na úřední desce OÚ Číhaň a v Pláničce
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
4) Žádost p.P.Bílého a p.M.Marxe o pronájem rybníka Dolina – protože p. Pojar ukončil
nájemní smlouvu na rybník, žádost se schvaluje, záměr obce byl vyvěšen 15 dnů na ÚD
obce, pronájem bude za úplatu 300,--Kč/rok, nájemní smlouva uzavřena
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
5) Žádost Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové |Praha o provedení změny
územního plánu –o zařazení celého pozemku ved.PK p.č. 659/2 v k.ú. Číhaň jako plochu
pro výrobu a služby
NESCHVÁLENO VŠEMI HLASY
6) Dodatek ke smlouvě o převzetí a odvozu odpadu s OH Klatovy,s.r.o.- od 1.4.2008
navýšení ceny za tyto služby
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
7) Dohoda o úhradě neinv.nákladů spojených s povinnou školní docházkou za r.2007 –
uzavřená s Městem Klatovy
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
8) Žádost obce Číhaň o bezúplatný převod pozemku ved. v PK p.č.1178/1 v k.ú. Číhaň –
OZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemku od Pozemkového fondu ČR, na pozemku
je vedena místní komunikace obce
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
9) Oprava zasedací místnosti v budově OÚ Číhaň čp.26 – nabídka od firmy p. Frančíka a
p.Petráně, vybrána firma p. Petráně na provedení zednických prací – bude sepsána
Smlouva o dílo, opravu elektrorozvodů provede p. T.Pojar, Číhaň 70, na základě dohody o
provedení práce
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
10) Zvýšení měsíční odměny členům OZ - z důvodu změny zákona o zdravotním pojištění
Návrh výše odměn – od 1.4.2008:
Starosta
Místostarosta
Předseda FV
Předseda KV

5.500,-Kč
2.700,--Kč
400,--Kč
400,--Kč
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY

11) Nabídka Úřadu práce Klatovy – je možno vytvoření pracovních míst v obci pro
uchazeče o zaměstnání vedené na ÚP, úřad práce by přispíval částkou 10.000 Kč/měsíc na
1 pracovní místo, pracovní smlouva nejméně na 3 měsíce, nejvýše na 1 rok, OZ rozhodlo,
že v současné době tuto nabídku nelze využít
ROZHONUTO VŠEMI HLASY
12) Žádost p.Miroslava Paukerta, Číhaň 14 o finanční příspěvek na sportovní soutěž
v Bench-pressu – OZ rozhodlo věnovat p.Paukertovi na soutěž finanční příspěvek ve výši
1.500,--Kč, příspěvek bude vyplacen v hotovosti z pokladny OÚ Číhaň
ROZHODNUTO VŠEMI HLASY
13) Různé
•
•
•

Návrh p.starosty, aby se členové OZ scházeli na OÚ Číhaň každé první pondělí
v měsíci-souhlasné stanovisko
Informace p.starosty o přiznaných dotacích
Nabídka firmy REMA Systém,a.s. Praha na umístění sběrného boxu na drobnou
vyřazenou elektroniku v rámci akce „Zelená obec“- objednat box

14) Diskuse – neproběhla žádná diskuse.

U S N E S E N Í č.1/08
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 31.3.008
Zastupitelstvo obce:

schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpočet obce Číhaň na rok 2008
Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2007, OZ vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Číhaň za r. 2007, a to bez výhrad.
Žádost manželů Hanušových o odkoupení 2 částí obecního pozemku p.č.19/1 v k.ú.
Plánička
Žádost p.P.Bílého a p.M.Marxe o pronájem rybníka Dolina
Dodatek ke smlouvě o převzetí a odvozu odpadu s OH Klatovy,s.r.o.
Dohodu o úhradě neinv.nákladů spojených s povinnou školní docházkou za r.2007
Žádost obce Číhaň o bezúplatný převod pozemku ved. v PK p.č.1178/1 v k.ú. Číhaň
Opravu zasedací místnosti v budově OÚ Číhaň čp.26 firmou p.Petráně a p.T.Pojarem
Zvýšení měsíční odměny členům OZ s platností od 1.4.2008

neschválilo:
•

Žádost Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové |Praha o provedení změny
územního plánu

rozhodlo:
•
•

V současné době nevyužít nabídka Úřadu práce Klatovy
Poskytnout finanční příspěvek v částce 1.500,--Kč p.M.Paukertovi na sportovní soutěž

bere na vědomí:
•

Informace z bodu různé

V Číhani dne 31.3.2008

Zápis ověřili: Pavel Holeček
Jiří Potužák

Starosta obce: Ing. Josef Srb

zapsala: Miluše Kotlanová

…………………………….
…………………………….

……………………………..

………………………..

