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

 
Z Á P I S  č. 2/10 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 
konaného dne  26.4. 2010   v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 18.40 hod. 
Přítomni:   p.ing.Srb, Bílý, Pojar, .Holeček Potužák, Matouš 
Omluveni:  p, Babka 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p., Bílý, Potužák 
Určení zapisovatele:  p..Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Pojar, Matouš 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Nákup žacího traktoru 
2. Nákup vleku za traktor  
3. Nákup plovoucího čerpadla pro hasiče 
4. Rozpočtová změna č.1/10 
5. 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) Nákup žacího traktoru – na základě předložených nabídek se OZ rozhodlo zakoupit žací 
traktor ISEKI od firmy AGROWEST, a.s. Plzeň, cena 440.000,-Kč vč.DPH.Cena bude 
uhrazena jednorázově. 

        ROZHODNUTO VŠEMI HLASY 
2) Nákup vleku za traktor – dlouhodobou potřebou rozhodnuto zakoupit vlečný vůz 8t od 

firmy Opravy strojů a zařízení Kovářík Petr, Nová Plánice 12. Bude uzavřena kupní 
smlouva, cena dohodnuta na 72.000,-Kč vč.DPH.   

        ROZHODNUTO VŠEMI HLASY 
3) Nákup plovoucího čerpadla pro hasiče – OZ rozhodlo zakoupit pro potřeby hasičů 
čerpadlo plovoucí od firmy Výzbrojna požární ochrany, a.s. Sušice. Cena čerpadla 
30.024,-Kč vč.DPH. 

        ROZHODNUTO VŠEMI HLASY 
4) Rozpočtová změna č.1/10 – rozpočtová změna č.1 je vyvolána potřebou nákupu žacího 

traktoru, vleku za traktor, plovoucího čerpadla pro hasiče, refundací mzdy hasičů na 
školení, zaměření parcel pro výstavbu rodinných domů 

                                                                                               SCHVÁLENO VŠEMI HLASY  
5) Diskuse – neproběhla žádná diskuse 
 



U S N E S E N Í  č.2/10 
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 26.4.2010 

 
Zastupitelstvo obce: 
 
schválilo: 
 

• Rozpočtovou změnu č.1/10  
 
rozhodlo: 
 

• Zakoupit žací traktor od firmy AGROWEST, a.s. Plzeň 
• Zakoupit vlečný vůz 8t od firmy Opravy strojů a zařízení Kovářík Petr, Nová Plánice 12 
• Zakoupit čerpadlo plovoucí od firmy Výzbrojna požární ochrany, a.s. Sušice 

 
 

V Číhani dne 26.4.2010                            zapsala: Miluše Kotlanová      
 
 
 
 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                    …………………………….. 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  Miloslav Pojar                   ……………………………. 
 
                       Vladimír Matouš               ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


