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

 
Z Á P I S  č. 2/08 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 
konaného dne  9.6. 2008   v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.20 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. Matouš, Bílý 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Prodej pozemku v k.ú. Plánička 
2. Žádost p.T.Rohana o odkoupení pozemku 
3. Smlouva o dílo na opravu komunikace 
4. Finanční dar od INGO CASINO a.s. pro kroužek ml.hasičů 
5. Zakoupení informační skříňky 
6. Objednání laviček a odpadkových košů 
7. Změna rozpočtu č.1 
8. Žádost p.ing. Pytla o možnost uspořádat turnaj v nohejbale na 

obec.hřišti 
9. Odkoupení pozemků od p.J.Petrmichla  
10. Zájezd na výstavu Země živitelka 
11. Žádost p.V.Potužáka o napojení na obecní vodovod 
12. Různé 
13. 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) Prodej pozemku v k.ú. Plánička 2 částí obecního pozemku p.č.19/1 o výměře asi 50 m² 
a 315 m²  - záměr obce byl vyvěšen na ÚD, přišla ještě 1 nabídka od manž..Crhákových, 
jednání proběhlo na místě samém, nedošlo k dohodě, OZ rozhodlo odprodat manž. 
Hanušovým pouze menší část parcely o výměře asi 50  m², aby měli zabezpečen přístup 
ke své nemovitosti a k opravám objektu. Cena byla rozhodnuta 100,--Kč/m². Výměra 
bude upřesněna po geometrickém zaměření pozemku. Kupující uhradí náklady spojené se 
zaměřením a prodejem pozemku.. 

                                                                                              ROZHODNUTO VŠEMI HLASY                                           
 



2) Žádost p. Tomáše Rohana, Union plus, s.r.o. Sušice o odkoupení obec. pozemku – 
p.č.202/7 a část pozemku p.č.202/2 v k.ú. Číhaň – OZ po projednání všech skutečností 
prodej pozemků neschválilo 

                                                                                             NESCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
3) Smlouva o dílo č.052/2008 – bude uzavřena mezi Obcí Číhaň a Silnicemi Klatovy,a.s. na 

opravu místní komunikace na p.p.č. 1168/1 a 1168/2 v k.ú. Číhaň cena za dílo je  
392.635,--Kč, oprava bude provedena v červnu a červenci 2008 

                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
4) Finanční dar od INGO CASINO, a.s. –darovací smlouva byla uzavřena s SDH Číhaň, 

příspěvek byl zaslán na účet obce Číhaň, protože SDH účet nemá, OZ schvaluje použití 
daru ve výši 20.000,-Kč  na činnost kroužku mladých hasičů Číhaň 

                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
5) Zakoupení informační skříňky – objednána od firmy HOSTALEK-WERBUNG, 

spol.s.r.o. Česká Třebová, cena 32.290,- Kč. 
                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
6) Objednání laviček a odpadkových košů  – budou objednány 4 ks laviček a 3 ks košů  
                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
7) Rozpočtové změny č.1 k 9.6.2008 – účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu. 

Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a 
výdajů. Změna rozpočtu č.1 se provádí s účinností od 9.6.2008 

                                                                                                  SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
8) Žádost p.ing.Jiřího Pytla o možnost uspořádat na obecním hřišti turnaj v nohejbalu 

s použitím obecní buňky – OZ schválilo uspořádání turnaje dne 28.6.2008 bezplatně, 
p.ing.Pytel zajistí předání uklizeného hřiště a buňky po turnaji  

                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
9) Odkoupení pozemků od manž. Petrmichlových, Číhaň 3 – nabídka k odkoupení 

p.p.č.760, 761, 762, 471 vedených v PK v k.ú. Číhaň, OZ schválilo záměr obce pozemky 
odkoupit, záměr bude vyvěšen na ÚD  

                                                                                                  SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
10) Zájezd na výstavu Země živitelka –  termín 23.8.2008, obec objedná autobus, poplatek 

bude stanoven, dle ceny  
                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
11) Žádost p.Václava Potužáka, Číhaň 7 o napojení vod.přípojky na obecní vodovod pro 

nově stavěný dům  – přípojka by sloužila pouze jako záložní zdroj vody. OZ souhlasí 
s připojením s tím, že bude osazen vodoměr pro možnost kontroly spotřeby vody 

                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
12) Různé 
 

• Na  PFČR byla podána žádost obce Číhaň o bezúplatný převod p.p.č. PK 1178/1 v k.ú. 
Číhaň, 26.6.2008 bude podepsána smlouva o převodu 

• Byla podepsána smlouva na odkoupení budovy bývalé kotelny a 2 pozemků od 
manželů  Jíšových, uhrazena kupní cena  506.346,--Kč, byl podán návrh na zápis do 
KN  

• Na ÚD je vyvěšena Veřejná vyhláška – Oznámení vystavení návrhu zadání změny č.3  
ÚP obce Číhaň, zveřejnění 4.6.08 – 4.7.08 

• Informace o dotacích – byly podepsány obě smlouvy na poskytnutí dotací 
• Možnost opravy komunikací v obci – na návsi zatím ne - není ve vlastnictví obce, 

oprava cesty do lesa  
• Pořízení přívěsu za obecní traktor – rozmyslet jaký  

 



 
13) Diskuse  
 

– p. P.Holeček – dotaz na informace o činnosti v obci na internetových stránkách obce  
– p.ing. J. Srb – informace o připravovaném „Srazu náplav“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.2/08 
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 9.6.008 

 
 

Zastupitelstvo obce Číhaň: 
 
schválilo: 
 

• Smlouvu o dílo č.052/2008 uzavřenou mezi Obcí Číhaň a Silnicemi Klatovy, a.s. na 
opravu místní komunikace na p.p.č. 1168/1 a 1168/2 v k.ú. Číhaň 

• Použití finančního daru od INGO CASINO, a.s. ve výši 20.000,-- Kč  na činnost 
kroužku mladých hasičů Číhaň 

• Zakoupení informační skříňky od firmy HOSTALEK-WERBUNG 
• Objednání 4 ks laviček a  3 ks odpadkových košů   
• Rozpočtové změny č.1 k 9.6.2008  
• Uspořádání turnaje v nohejbalu dne 28.6.2008 bezplatně na obecním hřišti 
• Odkoupení pozemků p.p.č.760, 761, 762, 471 vedených v PK v k.ú. Číhaň od manž. 

Petrmichlových, Číhaň 3  
• Uspořádání zájezdu na výstavu Země živitelka dne 23.8.2008 
• Žádost p.Václava Potužáka, Číhaň 7 o napojení vod.přípojky na obecní vodovod pro 

nově stavěný dům jako záložní zdroj vody 
 
neschválilo: 
 

• Žádost p. Tomáše Rohana, Union plus, s.r.o. Sušice o odkoupení obec. pozemku  
p.č.202/7 a část pozemku p.č.202/2 v k.ú. Číhaň 

 
rozhodlo: 
 

• Prodat menší část pozemku p.č.19/1 v k.ú.Plánička o výměře asi 50  m²  manželům 
Hanušovým za cenu 100,--Kč/m². Kupující uhradí náklady spojené se zaměřením a 
prodejem pozemku. 

 
bere na vědomí: 
 

• Informace z bodu různé 
 
 

V Číhani dne 9.6.2008                         zapsala: Miluše Kotlanová      ……………………….. 
 
 
 
Zápis ověřili:  Pavel Bílý                          ……………………………. 
 
                       Vladimír Matouš                ……………………………. 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                    …………………………….. 
 


