
 
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

tel.376594225,   e-mail: urad@cihan.cz 
 

Z Á P I S  č. 5/09 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  18.12. 2009   v 17.30 hod. 
 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 17.30 – 19.10 hod. 
Přítomni:   p. Matouš, Holeček, Potužák, Pojar, Bílý 
Omluveni:  p. Babka, ing.Srb 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p. Pojar, Potužák 
Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Matouš, Bílý 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 297/4 
2. Rozpočtové změny č.3/09 
3. Rozpočtové provizorium na r.2010 
4. Rozpočtový výhled na r.2011-2013 
5. Inventarizace majetku obce 
6. Dohody o p.p. a p.č. na r. 2010 
7. Dodatek č.6 k nájemní smlouvě na byt č. 4 v čp.6 
8. Dodatky ke smlouvě o odstranění odpadu 
9. Různé 
10. Diskuse 
 

Veřejné zasedání zahájil p. Matouš, místostarosta obce v 17.30 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. 
 

K projednání : 
 

1) Žádost o odkoupení pozemku – vedeného v KN p.č. 297/4 v k.ú. Číhaň, záměr o prodeji 
byl vyvěšen na ÚD obce 15 dnů.. došla ještě 1 žádost od p.Laškové, Číhaň 54. Byl podán 
návrh rozdělit pozemek na polovinu a odprodat každému  ze zájemců jednu polovinu, OZ 
rozhodlo prodej zatím odložit, vyřešit do příštího VZOZ. 

                                                                                                          ROZHODNUTO 5 HLASY  
2) Rozpočtové změny č.3/09 – účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu. 

Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a 
výdajů. Změna rozpočtu č.3 se provádí s účinností k 18.12.2009. 

                                                                                                            SCHVÁLENO 5  HLASY  
3) Rozpočtové provizorium na rok 2010 - s návrhem seznámila přítomné p.účetní, 15 dnů 

bylo vyvěšeno na ÚD, nebyly vzneseny žádné připomínky.     
                                                                                                            SCHVÁLENO 5  HLASY                                     



4) Rozpočtový výhled na období 2011 - 2013 –  s rozpočtovým výhledem  seznámila 
přítomné p. účetní a poté byl rozpočtový výhled schválen                                                                                                         

                                                                                                             SCHVÁLENO 5 HLASY  
                                                                                                

5) Inventura obecního majetku – stanovení inv.komise: inventuru obecního majetku 
provede kontrolní výbor ve spolupráci s p.účetní, předseda inv.komise je  P.Holeček, 
inventuru provést do 31.12.2009                                                                                                     

                                                                                                             SCHVÁLENO 5 HLASY  
6) Dohody o provedení práce a prac.činnosti na r. 2010 – dohody budou uzavřeny ve 

stejné podobě jako v r.2009 a budou doplňovány během roku podle potřeb obce 
                                                                                                            SCHVÁLENO 5 HLASY  
7) Dodatek č.6 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem – prodloužení nájemní 

smlouvy od 1.1.2010 .- 31.12.2010 
                                                                                                          SCHVÁLENO 5 HLASY  
8) Dodatek č.11 a č.12 ke smlouvě o odstanění odpadu pro obec Číhaň – dodatky a 

firmou RUMPOLD-P Plzeň nabývají účinnosti dne 1.1.2010 
                                                                                                           SCHVÁLENO 5 HLASY  
                                                                                              
9) Diskuse 
 

• p.Matouš – poděkoval všem občanům za odvedenou práci pro obec v r.2009, popřál 
všem přítomným veselé vánoce a hodně spokojenosti v r.2010, pozval všechny občany 
na společné zpívání koled u vánočního stromečku 24.12.2009 od 20.00 hod. 

• p. Kotlanová  – seznámila přítomné s konáním charitativní tříkrálové sbírky v Číhani 
dne 9.1.2010 

• p.RSDr. Hornofová – pozdravila přítomné, informovala o práci zastupitelstva 
Plzeňského kraje, popřála obci další úspěšný rozvoj 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č. 5/09 
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 18.12.2009 

 
Zastupitelstvo obce Číhaň 
 
schválilo: 
 

• Rozpočtové změny č.3/09 
• Rozpočtové provizorium na r.2010 
• Rozpočtový výhled na období 2011 - 2013  
• Stanovení inventární komise pro inventuru obecního majetku - kontrolní výbor 
• Dohody o provedení práce a prac.činnosti na r. 2010 uzavřít jako v r.2009 
• Dodatek č.6 k nájemní smlouvě na byt č.4, čp.6 s p.Z.Marxem 
• Dodatek č.11 a č.12 ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Číhaň 

 
 

rozhodlo: 
 

• Odložit prodej pozemku p.č.297/4 v k.ú. Číhaň do příštího VZOZ 
 
 
bere na vědomí: 
 

• Informace z bodu  diskuse 
 

 
 

 
V Číhani dne 18.12.2009                        zapsala: Miluše Kotlanová       
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  Vladimír Matouš                        ……………………………. 
 
                        Pavel Bílý                                  ……………………………. 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                             …………………………….. 
 
 
 
 
 
 


