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

Z Á P I S č. 4/09
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 22.9. 2009 v 17.30 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 17.30 – 18.40 hod.
Přítomni: p.Ing.Srb, Matouš,.Holeček, Potužák
Omluveni: p, Babka, Bílý, Pojar
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p. Srb, Holeček
Určení zapisovatele: p..Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Matouš, Potužák

Program veřejného zasedání:
1. Žádost p.P.Kurce o odkoupení pozemku
2. Rozpočtové změny č.2/09
3. Žádost o dotaci ze SZIF
4. Rozšíření hřiště - pokácení stromů
5. Rozhodnutí o zhotovení znaku a vlajky obce
6. Žádost manželů Ištókových
7. Oprava veřejného osvětlení v Pláničce
8. Směrnice k DPH
9. Různé
10. Diskuse
Veřejné zasedání zahájil p. Ing. Josef Srb, starosta 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:
ano.

K projednání :
1) Žádost p.Petra Kurce, Číhaň 6 – o odkoupení pozemku vedeného v KN p.č. 297/4 v k.ú.
Číhaň. OZ prodej předběžně schvaluje, záměr o prodeji bude vyvěšen na ÚD obce 15 dnů.
SCHVÁLENO 4 HLASY
2) Rozpočtové změny č.2/09 – účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu.
Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a
výdajů. Změna rozpočtu č.2 se provádí s účinností k 22.9.2009
SCHVÁLENO 4 HLASY
3) Žádost o dotaci ze SZIF – jedná se o dotaci na stavební úpravy hasičské zbrojnice na
víceúčelový objekt, žádost bude podána na podzim r.2009. Občané byli seznámeni
s projektovou dokumentací na tuto akci.
SCHVÁLENO 4 HLASY

4) Rozšíření plochy hřiště – pokácení stromů po celé šířce hřiště bude provedeno ještě
v letošním roce v době vegetačního klidu
SCHVÁLENO 4 HLASY
5) Zhotovení znaku a vlajky obce Číhaň– zhotovení obojího až v příštím kalendářním roce
ROZHODNUTO 4 HLASY
6) Žádost manželů Ištókových – žádají o provedení zpevnění přístupové cesty k rodinnému
domu čp.19 v Pláničce a rozšíření veřejného osvětlení z důvodu přihlášení k trvalému
pobytu v příštím roce. Vzhledem k provádění opravy veřejného osvětlení v Pláničce se
rozšíření v.o. provede společně s touto akcí v letošním roce. Zpevnění přístupové cesty
bude provedeno v příštím roce.
SCHVÁLENO 4 HLASY
7) Provedení opravy veřejného osvětlení v Pláničce – v souvislosti s přeložením
elektrického vedení musí být přeloženo i vedení veřejného osvětlení. Bude předložena
cenová nabídka na tuto akci současně i s rozšířením veřejného osvětlení.
SCHVÁLENO 4 HLASY
8) Směrnice postupu při uplatnění DPH - Dodatek ke Směrnici o oběhu účetních dokladů
obce Číhaň. Směrnice je platná od 1.10.2009, kdy se obec Číhaň stane plátcem DPH.
SCHVÁLENO 4 HLASY
9) Různé
•

Informace p.starosty o prořezání lip v Pláničce

10) Diskuse
•

•

p.Potužák – upozornil na potřebu vyčistit stoku před čp. 40 v Číhani u Čápů, aby
v zimním období nevytékala voda na komunikaci a netvořila se ledovka – kontaktovat
SÚS Klatovy
p. ing.Srb – příprava na žádost o dotaci v příštím roce – projekt na opravu
komunikace na návsi trojúhelník před Kovaříkovými a komunikaci PK p.č. 1178/1
v k.ú. Číhaň (cesta do Chalup)

U S N E S E N Í č. 4/09
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 22.9.2009
Zastupitelstvo obce Číhaň
schválilo:
•
•
•
•
•
•
•

Předběžně schválilo prodej pozemku p.č.297/4 v k.ú. Číhaň
Rozpočtové změny č.2/09
Podání žádosti o dotaci ze SZIF na stavební úpravy hasičské zbrojnice na víceúčelový
objekt
Provést rozšíření plochy hřiště – pokácení stromů po celé šířce hřiště v letošním roce
Žádost manželů Ištókových - rozšíření veřejného osvětlení v Pláničce v letošním roce
a zpevnění přístupové cesty k čp. 19 v příštím roce
Provedení opravy veřejného osvětlení v Pláničce – v souvislosti s přeložením
elektrického vedení
Směrnice postupu při uplatnění DPH

rozhodlo:
•

Zhotovení znaku a vlajky obce provést až v příštím kalendářním roce

bere na vědomí:
•

Informace z bodu různé a diskuse

V Číhani dne 22.9.2009

Zápis ověřili: Vladimír Matouš
Jiří Potužák

Starosta obce: Ing. Josef Srb

zapsala: Miluše Kotlanová

…………………………….
…………………………….

……………………………..

