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

Z Á P I S č. 1/09
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 23.3. 2009 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.40 hod.
Přítomni: p.Ing.Srb, Matouš, Bílý, Pojar, .Holeček
Omluveni: p, Babka, Potužák
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p. Holeček, Bílý
Určení zapisovatele: p..Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Matouš

Program veřejného zasedání:
1. Rozpočet na rok 2009
2. Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2008
3. Nájemní smlouva s Farmou Číhaň
4. Dodatky ke smlouvě na odvoz odpadu
5. Žádost p.Váchy o prominutí místního poplatku za odpady 2009
6. Žádost manželů Matoušových o odkoupení pozemku
7. Zvýšení pokladního limitu v pokladně Obce Číhaň
8. Žádost o dotace na rozšíření pracoviště CZECH POINT
9. Projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV
10. Projektová dokumentace na rekonstrukci has.zbrojnice
11. Zakoupení hasičského vozidla
12. Znak a prapor obce Číhaň
13. Oprava fasády a oplocení OÚ Číhaň-dotace z PK
14. Oprava komunikace a veřejná zeleň – dotace ze SZIF
15. Převod kapliček do majetku obce
16. Vítání občánků
17. Různé
18. 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) Rozpočet obce Číhaň na rok 2009 - s rozpočtem obce na rok 2009 seznámila přítomné
p.Kotlanová. Rozpočet byl vyvěšen 15 dnů na úřední desce, nebyly podány žádné
připomínky. Do doby schválení rozpočtu platilo rozpočtové provizorium schválené na VZ
OZ 19.12.2008. Rozpočet obce Číhaň na rok 2009 byl schválen všemi hlasy.
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY

2) Závěrečný účet obce Číhaň, rozbor hospodaření za rok 2008 - účetní OÚ Číhaň
p.Kotlanová přednesla rozbor hospodaření za rok 2008, který obsahuje údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. Kontrola
hospodaření (audit) za r.2008 byla provedena KÚ PK 9.2.2009. Zpráva o výsledku
hospodaření obce Číhaň za rok 2008 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2008 byl 15 dnů zveřejněn na úřední desce.
Připomínky nebyly uplatněny ani písemně ani ústně při jeho projednání na VZOZ.
Projednání závěrečného účtu obce bylo provedeno na VZOZ obce Číhaň dne 23.3.2009 a
uzavírá se vyjádřením:
OZ vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Číhaň za r. 2008, a to bez
výhrad.
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
3) Nájemní smlouva s Farmou Číhaň – smlouva bude prodloužena na dobu 5 let, tj, od
1.1.2009 do 31.12.2013, roční nájemné bude činit 800,-Kč/ha pronajatých pozemků,
přílohou smlouvy bude identifikace pronajatých pozemků
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
4) Dodatek ke smlouvě na odvoz odpadu s OH Klatovy, Dodatek č.9, 10 s RUMPOLD-P
Plzeň –zvýšení cen za odvoz odpadů, AVE sběrné suroviny Klatovy - navýšení ceny za
likvidaci plastů separovaného odpadu
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
5) Žádost p.Pavla Váchy, Číhaň 3 –o prominutí platby místního poplatku za odpady pro
svoji rodinu na r.2009, platí poplatek ve Velharticích, kde prozatím žijí v bytě a produkují
odpad. Na r.2009 mu byla platba poplatku prominuta v celkové částce 1400,-Kč.
SCHVÁLENO 4 HLASY, 1 SE ZDRŽEL
6) Žádost manželů Matoušových, Číhaň E12 o odkoupení části obecního pozemku p.č.
297/10 v k.ú. Číhaň.- jedná se asi o 480 m², na umístění ČOV pro přilehlou nemovitost.
Nutno nejdříve zjistit ,.zda je možno zde stavbu ČOV provést, v ÚP vedeno jako rekreační
území
BYLO ODLOŽENO NA DALŠÍ VZOZ
7) Zvýšení pokladního limitu v pokladně Obce Číhaň - od 1.3.2009 zvýšen pokladní limit
na částku 60.000,-Kč.
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
8) Žádost o dotaci na rozšíření pracoviště CZECH POINT- max.limit činí 68.540,-Kč
Zastupitelstvo obce Čihaň v rámci Integrovaného programu "eGovernment v obcích Czech POINT" schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pověřuje starostu
podpisem.
Obec Čihaň neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil.
Kč (zakázky malého rozsahu). Obec Číhaň prohlašuje, že výběr dodavatele bude proveden
v souladu s § 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (provede výběr ze 3
dodavatelů).
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
9) Projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV – bude provedeno firmou JM projekt
Volyně, geodetické práce firmou Pyšek zeměměřičské práce, s.r.o. Plzeň
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
10) Projektová dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice – schváleno zadání
zpracování PD ing.Vlčkovi, bude sloužit jako víceúčelový objekt
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY

11) Nákup hasičského vozidla – zakoupit starší 9 místné vozidlo, do 350 tis.Kč, rok výroby
2004 a méně
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
12) Znak a prapor obce - rozhodnuto zadat vytvoření návrhu znaku a vlajky heraldikovi
p.Miroslavu .Pavlů, Kelč, cena asi14.000,--Kč
ROZHODNUTO VŠEMI HLASY
13) Provedení opravy fasády a oplocení OÚ Číhaň – na akci byla schválena dotace z PK
v částce 180.000,-Kč. Oprava bude provedena firmou p.Petráně, cena cca 750.000,-Kč.
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
14) Rekonstrukce povrchů místních komunikací a zlepšení vzhledu obce – na akci byla
schválena dotace ze SZIF ve výši 883.940,-Kč, celkové náklady 982.156,-Kč.Bude
provedeno zjednodušené výběrové řízení na dodavatele.
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
15) Převod kapliček v k.ú. Číhaň a Plánička do majetku obce Číhaň – kaplička na
Bukováku, v Pláničce, zvonička v Číhani – zveřejnit na ÚD jako nalezená stavba, po půl
roce, pokud se nepřihlásí žádný vlastník, možno požádat na KÚ o zapsání pro obec Číhaň
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
16) Vítání občánků – uskutečnit v sobotu 30.5.2009, pozvat všechny občánky narozené
v současném volebním období (celkem 8) do příští schůzky připravit návrhy na dárek
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
17) Různé
•
•
•
•

Vývoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu dne 11.4.2009 (sobota)
Volby do EP se uskuteční ve dnech 5. a 6.6.2009
Cesta do chalup – potřeba opravit
Nutno opravit poklop na ČOV u čp.6

18) Diskuse
Proběhla diskuse ohledně opravy cesty do chalup a před Kovaříkovými čp.55.

U S N E S E N Í č.1/09
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 23.3.2009
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•
Rozpočet obce Číhaň na rok 2009
•
Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2008, OZ vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce Číhaň za r. 2008, a to bez výhrad.
•
Nájemní smlouvu s Farmou Číhaň
•
Dodatek ke smlouvě na odvoz odpadu s OH Klatovy, Dodatek č.9, 10 s RUMPOLD-P Plzeň ,
Dodatek ke smlouvě o převzetí a odvozu odpadu s OH Klatovy,s.r.o.
•
Žádost p.Pavla Váchy, Číhaň 3 o prominutí platby místního poplatku za odpady pro r.2009
•
Zvýšení pokladního limitu v pokladně Obce Číhaň na částku 60.000,-Kč - od 1.3.2009
•
Žádost o dotaci na rozšíření pracoviště CZECH POINT- max.limit činí 68.540,-Kč
Zastupitelstvo obce Čihaň v rámci Integrovaného programu "eGovernment v obcích - Czech
POINT" schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem.
Obec Čihaň neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil. Kč
(zakázky malého rozsahu). Obec Číhaň prohlašuje, že výběr dodavatele bude proveden
v souladu s § 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (provede výběr ze 3
dodavatelů).
•
Zpracování projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV – bude provedeno firmou JM
projekt
•
Nákup hasičského vozidla
•
Provedení opravy fasády a oplocení OÚ Číhaň firmou p.Petráně
•
Rekonstrukci povrchů místních komunikací a zlepšení vzhledu obce
•
Převod kapliček v k.ú. Číhaň a Plánička do majetku obce Číhaň
•
Uskutečnění vítání občánků 30.5.2009
neschválilo:
•
Žádost manželů Matoušových, Číhaň E12 o odkoupení části obecního pozemku p.č. 297/10
v k.ú. Číhaň - odloženo na příští VZOZ
rozhodlo:
•
zadat vytvoření návrhu znaku a vlajky heraldikovi p.Miroslavu .Pavlů, Kelč
bere na vědomí:
•
Informace z bodu různé

V Číhani dne 23.3.2009
Zápis ověřili: Miloslav Pojar
Vladimír Matouš

Starosta obce: Ing. Josef Srb

zapsala: Miluše Kotlanová
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