
 

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

 
Z Á P I S  č. 3/09 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 
konaného dne  13.7. 2009   v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.40 hod. 
Přítomni:   p.Ing.Srb, Matouš, Bílý, Pojar, .Holeček, Potužák 
Omluveni:  p, Babka 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p. Pojar, Bílý 
Určení zapisovatele:  p..Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Matouš, Potužák 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Hudební akce v Číhani – žádost slečny Černé 
2. Rozpočtové změny č.1/09 
3. Prodej hasičské AVIE 
4. Zájezd na výstavu Země živitelka 
5. Dostavba farmy Číhaň 
6. Zhotovení znaku a vlajky obce Číhaň 
7. Prodej pozemku manž,Matoušovým, Číhaň E12 
8. Žádost o finanční příspěvek pro mladé hasiče 
9. Pravidla pro úhradu provedené.práce na přístřešku na hřišti 
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) Hudební akce v Číhani v pískovně – slečna Černá oznámila, že zamýšlená akce se konat 
letos nebude, vysvětlila, jak akce probíhá a požádala OZ o stanovisko k pořádání takové 
akce v budoucnu. OZ zatím žádné stanovisko vydávat nebude, na podobnou akci by se 
nejdříve podívali členové OZ jinde.                                                                                                  

                                                                                                          ROZHODNUTO 6 HLASY  
2) Rozpočtové změny č.1/09 – 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 k 30.6.2009 

                                                                                                            SCHVÁLENO 6  HLASY  



3) Prodej hasičské AVIE – oznámení o záměru obce bylo vyvěšeno na ÚD, přišla 1 žádost 
od p.Milana Kotlana, Skránčice, který chce odkoupit AVII za cenu převodu vozidla  

                                                                                                            SCHVÁLENO 6 HLASY  
4) Zájezd na výstavu Země živitelka – uskuteční se 29.8.2009, cena 190,--Kč/osobu, 

odjezd z Číhaně v 7.00 hod., odjezd zpět z Českých Budějovic v 16.00 hod., obec uhradí 
fakturu za přepravu dopravci 

                                                                                                            SCHVÁLENO 6 HLASY  
5) Dostavba farmy Číhaň – žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci, 

posuzování vlivu na životní prostředí, OZ uděluje souhlas s projektovou dokumentací, 
nesoulad s územním plánem řeší změna ÚP č.3, která se právě dokončuje, obec vlastní 
v lokalitě studnu pro zásobování obyvatel pitnou vodou, proto žádá, aby toto bylo vzato 
v úvahu v projektové dokumentaci 

                                                                                                            SCHVÁLENO 6 HLASY  
6) Zhotovení znaku a vlajky obce Číhaň –  smaltovaný znak nechat zhotovit v letošním 

roce, vybrat zhotovitele 3.8.09, prapor v příštím roce      
                                      SCHVÁLENO 6 HLASY  

7) Prodej části pozemku p.č. 297/10 v k.ú. Číhaň manž.Matoušovým, Číhaň E12 – 
prodej se schvaluje, výměra je asi 400 m², bude upřesněna geometrickým zaměřením, 
cena bude 50,-Kč/ m², kupující uhradí veškeré výdaje spojené se zaměřením a převodem 
pozemku 

                              ROZHODNUTO 6 HLASY 
8) Žádost o finanční příspěvek pro mladé hasiče na tábor – schválen příspěvek 5.000,--

Kč, částka bude vyplacena v hotovosti z pokladny OÚ Číhaň 
                                                                                                           SCHVÁLENO 6 HLASY  
9) Pravidla pro úhradu provedené práce na stavbě přístřešku na hřišti – schváleno 

odpracování 30 hod. zdarma, nad 30 hod. bude zaplaceno 100,-Kč/hod. a p.Tenglerovi 
bude ještě uhrazena částka 3.000,-Kč za použití vlastních strojů. Seznam odpracovaných 
hodin dodal p.Tengler, někteří se proplacení zřekli.  

                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY  
10) Různé 

• Informace p.starosty o převzetí schválení znaku a vlajky obce v Parlamentu ČR 
• Informace o datových schránkách  
• Obec se stane plátcem DPH – v červenci přesáhne obrat 1 mil.Kč. 
• Úprava vjezdů k nemovitostem v souvislosti s úpravou komunikace – majitelé budou 

pozváni k ústnímu jednání na 3.8.2009 na OÚ Číhaň 
 
11) Diskuse 

• P.Bílý – dotaz k podílům na ČOV u bytovek 
• P. Zahálka  – za Policii Plánice by nedoporučoval pořádání hudební akce v pískovně 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

U S N E S E N Í  č.3/09 
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 13.7.2009 

 
Zastupitelstvo obce: 
 
schválilo: 
 

• Rozpočtové změny č.1/09 
• Prodej bývalé hasičské AVIE p.Milanovi Kotlanovi, Skránčice za cenu převodu 
• Uspořádání zájezdu na  výstavu Země živitelka dne 29.8.2009 a cenu pro účastníka na 

zájezd v částce 190,--Kč/osobu, úhradu faktury za autobusovou dopravu obcí Číhaň 
• Závazné stanovisko na akci Dostavba farmy Číhaň 
• Zhotovení smaltovaného znaku obce v letošním roce 
• Prodej části pozemku p.č.297/10 v k.ú. Číhaň manž.Matoušovým, Číhaň E12 
• Příspěvek 5.000,-Kč na tábor pro mladé hasiče  
• Pravidla pro úhradu provedené práce na stavbě přístřešku na hřišti  

 
rozhodlo: 
 

• Nevydávat zatím stanovisko k pořádání hudební akce v Číhani v pískovně 
• O ceně 50,--Kč/m² za prodej pozemku manž.Matoušovým a úhradě veškerých nákladů 

s prodejem spojených kupujícím  
 
bere na vědomí: 
 

• Informace z bodu různé a diskuse 
 

 

 
V Číhani dne 13.7.2009                        zapsala: Miluše Kotlanová       
 
 
 
 
Zápis ověřili:  Vladimír Matouš                        ……………………………. 
 
                        Jiří Potužák                                ……………………………. 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                             …………………………….. 
 
 
 
 
 


