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

Z Á P I S č. 3/10
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 21.6. 2010 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.30 hod.
Přítomni: p.ing.Srb, Bílý, Pojar, .Holeček, Matouš
Omluveni: p, Babka, Potužák
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p., Matouš, Holeček
Určení zapisovatele: p..Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Bílý

Program veřejného zasedání:
1. Schválení závěrečného účtu obce za r.2009
2. Žádost p.M.Uhla a L.Hosnedlové o odkoupení pozemku
3. Žádost p.Vondřičkové o snížení m.popl.za odpady
4. Žádost p.Ištókové o opravu komunikace
5. Žádost Oblastní charity Klatovy o příspěvek
6. Žádost p.Kurce o ukončení nájemní smlouvy
7. Oprava v obecním bytě
8. Žádost o přidělení bytu
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období
10. Kupní smlouva na nákup ponorného čerpadla
11. Zájezd na výstavu Země živitelka
12. 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) Závěrečný účet obce Číhaň, rozbor hospodaření za rok 2009 - účetní OÚ Číhaň
p.Kotlanová přednesla rozbor hospodaření za rok 2009, který obsahuje údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. Kontrola
hospodaření (audit) za r.2009 byla provedena pracovnicemi KÚ PK dne 31.5.2010.
Zpráva o výsledku hospodaření obce Číhaň za rok 2009 - nebyly zjištěny závažné chyby a
nedostatky.Méně závažné chyby a nedostatky byly již odstraněny.
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2009 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 21.6.2010 a
uzavírá se vyjádřením:

OZ vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Číhaň za r. 2009, a to bez
výhrad.
SCHVÁSLENO 5 HLASY
2) Žádost p.Miroslava Uhla, Číhaň 69 a p.Lenky Hosnedlové, Chotěšov 1 – o odkoupení
pozemku p.č.302/21 v k.ú. Číhaň o výměře 943 m² (odd.z ppč.302/14) za účelem stavby
rodinného domu. OZ rozhodlo pozemek prodat za cenu 25,--Kč/m², s tím, že prodávající
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
ROZHODNUTO 5 HLASY
3) Žádost p.Věry Vióndřičkové - o snížení platby místního poplatku za odpady pro svoji
rodinu na r.2010, z důvodu, že jim nebyly v zimních měsících několikrát vyvezeny
popelnice.. Na r.2010 jim byla platba poplatku snížena o čtvrtinu celková úhrada bude
1.313,--Kč.
ROZHODNUTO 5 HLASY
4) Žádost p.Dagmar Ištókové, Plánička 19 – o úpravu komunikace ke své nemovitosti. OZ
rozhodlo opravit komunikaci frézovaným materiálem a uválcovat – domluvit se Silnicemi,
a.s. Klatovy.
SCHVÁLENO 5 HLASY
5) Žádost Oblasní Charity Klatovy – o příspěvek na pečovatelskou službu na r.2010. OZ
rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro rok 2010.
ROZHODNUTO 5 HLASY
6) Žádost p.Petra Kurce o ukončení nájemní smlouvy na byt č.3 v domě čp.6 – nájemní
smlouvy bude po vzájemné dohodě ukončena k 30.6.2010. Od p.Kurce odkoupí Obec
Číhaň za dohodnutou cenu 2.000,-Kč. žaluzie, které si nechal nainstalovat na vlastní
náklady. Částka bude vyplacena v hotovosti při ukončení nájemní smlouvy.O pronájem
tohoto bytu požádal p.Pavel Hais s rodinou, který dosud bydlí v bytě č. 1. Byt č.3 mu bude
pronajat od 1.7.2010.
SCHVÁLENO 5 HLASY
7) Oprava v obecním bytě č.1 čp.6 proti plísni – oprava v bytě a zvenku odříznout asfalt
na chodníku – dohodnout s firmou p.Václava Petráně, Mladice termín a cenu.
SCHVÁLENO 5 HLASY
8) Žádost o přidělení bytu p.Josef a Zdeňka Černých , Malochov 31 - žádost je zapsána
do evidence a bude se s ní počítat po opravě bytu č.1 v domě čp.6.
NA VĚDOMÍ
9) Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2010-2014 – bylo stanoveno 7 členů
zastupitelstva.
ROZHODNUTO 5 HLASY
10) Kupní smlouva mezi Obcí Číhaň a Vladimírem Matoušem, Číhaň E12 na nákup
ponorného čerpadla, za dohodnutou cenu 2.000,-Kč.
SCHVÁLENO 5 HLASY
11) Zájezd na výstavu Země živitelka – v sobotu dne 28.8.2010, cena bude 200,--Kč/osobu.
Odjezd z Číhaně v 7.00 hod., odjezd zpět z Českých Budějovic v 17.00 hod., obec uhradí
fakturu za přepravu dopravci.
SCHVÁLENO 5 HLASY
12) Různé:
Byla provedena kontrola z PK na dodržování účelového využití dotace z PSOV
v r.2009 – nebyly zjištěny žádné závady.
Pozvání na představení ochotníků z Černíkova „Dívčí válka“ dne 4.7.2010 od
18.00 hod.na hřišti v Číhani
Volby do obecních zastupitelstev se budou konat ve dnech 15.-16.října 2010
13) Diskuse – p.M.Pojar – potřeba posekat okolo studny u Farmy Číhaň, odklidit dříví u OÚ

U S N E S E N Í č.3/10
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 21.6.2010
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•

Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2009, OZ vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením

•

Žádost p.Dagmar Ištókové, Plánička 19 o úpravu komunikace ke své nemovitosti
Žádost p.Petra Kurce o ukončení nájemní smlouvy na byt č.3 v domě čp.6 k 30.6.2010
a pronajmutí tohoto bytu p. Pavlu Haisovi od 1.7.2010
Provedení opravy v obecním bytě č.1 čp.6 proti plísni
Uspořádání zájezdu na výstavu Země živitelka dne 28.8.2010 a cenu pro účastníka na
zájezd v částce 200,--Kč/osobu, úhradu faktury za autobusovou dopravu obcí Číhaň

obce Číhaň za r. 2008, a to bez výhrad.
•
•
•

rozhodlo:
•

O prodeji pozemku p.č.302/21 v k.ú. Číhaň o výměře 943 m² p.Miroslavu Uhlovi,
Číhaň 69 a p.Lence Hosnedlové, Chotěšov 1, za cenu 25,--Kč/m²

•

Snížit platbu m.popl.za odpady na r.2010 pro rodinu p.Vondřičkové o čtvrtinu

•

Poskytnout příspěvek Oblasní Charitě Klatovy na pečovatelskou službu na r.2010
v částce 3.000,--Kč
O stanovení 7 členů zastupitelstva pro volební období 2010-2014

•

vzalo na vědomí:
•

Bod 8) a informace v bodě různé a diskuse

V Číhani dne 21.6.2010

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Miloslav Pojar

…………………………….

Pavel Bílý

…………………………….

