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

 
Z Á P I S  č. 6/08 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 
konaného dne 19.12. 2008   v 17.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 17.00 – 19.10 hod. 
Přítomni:   p.ing.Srb, Matouš, Potužák, Pojar, Bílý 
Omluveni:  p, Babka,, Holeček 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise:  p.Bílý, Pojar 
Určení zapisovatele:  p.M.Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Potužák, Matouš 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Vyřešení vlhkosti  obecního bytu č.2 v Číhani čp.6 
2. Rozpočtové změny č.3 
3. Rozpočtové provizorium na rok 2009 
4. Rozpočtový výhled na období 2010-2012 
5. Dohody o provedení práce a prac.činnosti na r.2009 
6. Stanovení ceny vánočních stromků 
7. Žádost Oblastní charity Klatovy o navýšení rozpočtu na r.2009 
8. Dodatek č.5 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem 
9. Hasičská zbrojnice- rozhodnutí o opravě 
10. Znak obce Číhaň 
11. Různé 
12. Diskuse 

 
Veřejné zasedání zahájil p. Ing. Josef Srb, starosta obce v 17.00 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) Vyřešení vlhkosti obecního bytu č.2 v Číhani čp.6 – byt nemohl být po vystěhování p. 
Zavadilové pronajat kvůli velké vlhkosti, nutno nejdříve provést opravu objektu – provede 
firma P.Petráně. Elektroměr k bytu č.2 bude po dobu, co byt nebude pronajat, převeden na 
Obec Číhaň  

                                                                                                  SCHVÁLENO VŠEMI HLASY                                           
 
2) Rozpočtové změny č.3 k 19.12.2008 - 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 od 19.12.2008. 

 
                                                                                                  SCHVÁLENO VŠEMI HLASY                                           



3) Rozpočtové provizorium na rok 2009 - s návrhem seznámil p.starosta, 15 dnů bylo 
vyvěšeno na ÚD, nebyly vzneseny žádné připomínky                                                           

                                                                                               SCHVÁLENO VŠEMI HLASY   
 
4) Rozpočtový výhled na období 2010 - 2012 –  s rozpočtovým výhledem  seznámila 

přítomné p. účetní a poté byl rozpočtový výhled schválen                                                                                                   
                                                                                                  SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
 
5) Dohody o provedení práce a prac.činnosti na r. 2009 – dohody budou uzavřeny ve 

stejné podobě jako v r.2008 
       
                                                                                                   SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
6)  Prodej vánočních stromků–  cena 80,-- Kč/ks,  prodej  zajistí p. Matouš a vyúčtování  

dodá do pokladny OÚ v Číhani 
     ROZHODNUTO VŠEMI HLASY   

                                                            
7) Žádost Oblastní charity Klatovy o navýšení rozpočtu obce pro příští rok 2009 na 

sociální služby – byl schválen příspěvek ve výši 3.000,--Kč  
                                                                                                                 HLASY PRO : 4  
                                                                                                    ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ :1 
8) Dodatek č.5 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem – prodloužení nájemní 

smlouvy od 1.1.2009 .- 31.12.2009 
                                                                                                  SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
 
9) Hasičská zbrojnice v Číhani - rozhodnuto opravit stávající budovu HZ, projekt na 

opravu vypracuje p.ing.Vlček, požádat o dotaci na opravu  
                                                                                               ROZHODNUTO VŠEMI HLASY 
10) Znak obce Číhaň – schváleno znak nechat vyrobit, zjistit firmu a cenu 
                                                                                                  SCHVÁLENO VŠEMI HLASY 
11) Různé 
 
• Provedena oprava střechy kapličky na Bukováku-cena 4.000,--Kč 
• Provedeno odbahnění rybníka Dolina-cena 16.898,--Kč 
• Dne 3.12.2008 proběhla kontrola ČIŽP na lesním majetku obce Číhaň – vše bylo bez 

závad 
 
12) Diskuse 

 
p.M.Pojar – dotaz na vítání občánků, dohodnuto udělat na jaře 2009 
                  - vyčištění obecních studní provést na začátku roku 2009 
p.starosta ing.Srb – poděkoval všem za práci v r.2008, připomenul členům OZ, aby docházeli  
                    na společná jednání každé 1. pondělí v měsíci 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

U S N E S E N Í  č. 6/08 
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 19.12.2008 

 
Zastupitelstvo obce Číhaň: 

 
schválilo: 
 

• Provedení opravy bvtu č.2 čp.6 firmou p.Petráně a převod elektroměru na obec Číhaň 
po dobu nepronajmutí bytu 

• Rozpočtové změny č.3 k 19.12.2008  
• Rozpočtové provizorium na rok 2009  
• Rozpočtový výhled na období 2010 - 2012  
• Uzavření dohod o provedení práce a prac.činnosti na r. 2009 jako v r.2008 
• Žádost Oblastní charity Klatovy o navýšení rozpočtu obce pro rok 2009 na sociální 

služby –  schválen příspěvek ve výši 3.000,--Kč  
• Dodatek č.5 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem  
• Nechat vyrobit znak obce Číhaň  

 
rozhodlo: 
 

• Opravit budovu stávající hasičské zbrojnice, projekt na opravu vypracuje ing.Vlček 
 
bere na vědomí: 
 

• Informace z bodu různé a diskuse 
 
 
 

 
V Číhani dne 19.12.2008                         zapsala: Miluše Kotlanová    ……………………                  
 
 
Zápis ověřili:  Jiří Potužák                    ……………………………. 
 
                       Vladimír Matouš                 ……………………………. 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                    …………………………….. 
   
 
 
 
 
 
 
 


