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

Z Á P I S č. 3/08
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 21.7. 2008 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.15 hod.
Přítomni: p.ing.Srb, Pojar, Bílý, Potužák
Omluveni: p, Babka, Matouš, Holeček
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p.Bílý, ing.Srb
Určení zapisovatele: p.M.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Potužák

Program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odkoupení pozemků od manželů Petrmichlových
Schválení návrhu zadání změny č.3 ÚP obce Číhaň
Zájezd na výstavu Země živitelka
Sraz náplav-příspěvek
Nákup nábytku do kanceláře OÚ
Vymalování zasedací místnosti OÚ
Nákup hracího prvku na dětské hřiště na návsi
Různé
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) Odkoupení pozemků od manž. Petrmichlových, Číhaň 3 – záměr obce Číhaň
o odkoupení pozemků .p.č.760, 761, 762, 471 vedených v PK v k.ú. Číhaň byl vyvěšen na
ÚD, nepřišly žádné připomínky, OZ rozhodlo pozemky odkoupit za bonitní cenu pozemků
ROZHODNUTO VŠEMI HLASY
2) Schválení návrhu zadání změny č.3 ÚP obce Číhaň – OZ schvaluje návrh zadání
změny č.3 ÚP obce Číhaň
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
3) Zájezd na výstavu Země živitelka – termín: sobota 23.8.2008, cena pro účastníka bude
190,--Kč/osobu, obec uhradí fakturu za autobusovou dopravu
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY

4) „Sraz náplav“ – sraz trvale žijících nerodáků se uskuteční 26.7.2008 na hřišti v Číhani,
OZ schválilo poskytnout na akci finanční příspěvek ve výši 2.000,--Kč
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
5) Nákup nábytku do kanceláře OÚ Číhaň – bude objednán od firmy Nábytek Peška
s..r.o. Plzeň
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
6) Vymalování zasedací místnosti OÚ Číhaň – bude uzavřena dohoda o provedení práce
s p.Ladislavem Potužníkem
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
7) Nákup dalšího hracího prvku na dětské hřiště na návsi – OZ schválilo nákup,
rozmyslet do příští schůzky, který konkrétní prvek zakoupit
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
8) Různé
•
•
•
•

byl uskutečněn bezúplatný převod p.p.č. PK 1178/1 v k.ú. Číhaň od PFČR, změna je
již zapsána do KN
byla dokončena oprava místní komunikace na p.p.č. 1168/1 a 1168/2 v k.ú. Číhaň
byla podána žádost o zařazení do Czech POINTu na zřízení kontaktního pracoviště
připravit projekt na opravu místní komunikace v obci p.č. 1162/1 od Mašků směrem
k Pikhartům a na návsi

9) Diskuse
•

proběhla diskuse ohledně rekonstrukce hasičské zbrojnice – znovu prohlédnout a
rozhodnout jakou rekonstrukci provést

U S N E S E N Í č.3/08
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 21.7.008
Zastupitelstvo obce Číhaň:
schválilo:
•
•
•
•
•
•

Návrh zadání změny č.3 ÚP obce Číhaň
Cenu pro účastníka na zájezd na výstavu Země živitelka v částce 190,--Kč/osobu,
úhradu faktury za autobusovou dopravu obcí Číhaň
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,--Kč na akci „Sraz náplav“
Nákup nábytku do kanceláře OÚ Číhaň od firmy Nábytek Peška s..r.o. Plzeň
Vymalování zasedací místnosti OÚ Číhaň p.Ladislavem Potužníkem
Nákup dalšího hracího prvku na dětské hřiště na návsi

rozhodlo:
•

odkoupit od manželů Petrmichlových, Číhaň 3 pozemky p.č.760, 761, 762, 471
vedené v PK v k.ú. Číhaň za bonitní cenu pozemků

bere na vědomí:
•

Informace z bodu různé

V Číhani dne 21.7.2008

Zápis ověřili: Miloslav Pojar
Jiří Potužák

Starosta obce: Ing. Josef Srb

zapsala: Miluše Kotlanová

………………………..

…………………………….
…………………………….

……………………………..

