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

Z Á P I S č. 1/10
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 29.3. 2010 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 18.40 hod.
Přítomni: p.ing.Srb, Bílý, Pojar, .Holeček
Omluveni: p, Babka, Potužák, Matouš
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p., Bílý, ing.Srb
Určení zapisovatele: p..Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Holeček

Program veřejného zasedání:
1. Rozpočet na rok 2010
2. Žádost p.P.Kurce o pronájem pozemku
3. Žádost p.Váchy o prominutí či snížení m.popl.za odpady na
r.2010
4. Žádost p.Vladařové o snížení m.popl.za odpady na r.2010
5. Dohoda o změně obsahu smlouvy -nový ceník svozu a
zprac.odpadu od AVE, a.s. Plzeň
6. Vydání změny č.3 ÚPN Číhaň formou opatření obecné povahy
7. Zakoupení malotraktoru
8. Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci ze SZIF
9. Různé
10. 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 2010 - s rozpočtem obce na rok 2010 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 18.12.2009. Rozpočet obce Číhaň na rok 2010 byl schválen všemi hlasy. Rozpočet je
schválen na paragrafy, bude rozepsán na položky, na přesun položek jednoho paragrafu se
nemusí dělat rozpočtové změny. OZ uděluje starostovi obce pravomoc rozhodnout
rozpočtové změny do 50 tisíc Kč.
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
2) Žádost p.Petra Kurce o pronájem pozemku – p.č.297/4 v k.ú. Číhaň. Na jednání OZ
dne 1.2.2010 bylo rozhodnuto, že tento pozemek se nebude prodávat, oba žadatelé p.Kurc

a p. Lašková byli o tomto vyrozuměni dopisem. Žádost p.P.Kurce o pronájem pozemku
OZ neschvaluje.
ROZHODNUTO VŠEMI HLASY
3) Žádost p.Pavla Váchy, Číhaň 3 o prominutí či snížení platby místního poplatku za
odpady pro svoji rodinu na r.2010, platí poplatek ve Velharticích, kde převážně žijí v bytě
a produkují odpad. Na r.2010 jim byla platba poplatku snížena o polovinu celková úhrada
bude 700,--Kč.
ROZHODNUTO VŠEMI HLASY
4) Žádost p.MVDr.Lucie Vladařové, Nový Dvůr E2 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 1.050,--Kč.
ROZHODNUTO VŠEMI HLASY
5) Dohoda o změně obsahu smlouvy-kumulativní novace mezi Obcí Číhaň a AVE sběrné
suroviny,a.s. Plzeň - navýšení ceny za svoz a zpracování separovaných složek směsného
komunálního odpadu - od 1.3.2010 nový ceník svozu
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
6) Vydání změny č.3 ÚPN Číhaň formou opatření obecné povahy – OZ vydává změnu
č.3 Územního plánu obce Číhaň
SCHVÁLENO VŠEMI HLASY
7) Zakoupení malotraktoru pro údržbu lesa – podána cenová nabídka od firmy
AGROWEST, a.s., OZ rozhodlo malotraktor zakoupit, ale ještě zjistit možnosti a ceny u
jiných prodejců, poté vybrat dodavatele
ROZHODNUTO VŠEMI HLASY
8) Oznámení o zamítnutí žádosti na rekonstrukci hasičské zbrojnice – žádost podaná na
SZIF byla zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků
NA VĚDOMÍ
9) Různé
•
•
•

Vývoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu dne 17.4.2010 (sobota)
Číhaň: 9-10 hod, Plánička: 10.10-10.30 hod.
Volby do PS PČR se uskuteční ve dnech 28. a 29.5.2010
Přerušení dodávky elektřiny-vyvěšeno na ÚD, nutno provést obcí natažení 5.vodiče
pro veřejné osvětlení

10) Diskuse
M.Pojar – je třeba vybrat kal z ČOV u čp.6 – zajistí p.Pojar a p.Bílý

U S N E S E N Í č.1/10
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 29.3.2010
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•

Rozpočet obce Číhaň na rok 2010

•

Dohodu o změně obsahu smlouvy-kumulativní novace mezi Obcí Číhaň a AVE
sběrné suroviny,a.s. Plzeň
Vydání změny č.3 Územního plánu obce Číhaň

•

neschválilo:
•

Žádost p.Petra Kurce o pronájem pozemku – p.č.297/4 v k.ú. Číhaň

rozhodlo:
•
•
•

Snížit platbu m.popl.za odpady pro rodinu p.Váchovi o polovinu
Snížit platbu m.popl.za odpady pro rodinu p.Vladařové o čtvrtinu
Zakoupit malotraktor pro údržbu lesa s tím, že dodavatel bude vybrán na schůzce OZ

bere na vědomí:
•

Oznámení o zamítnutí žádosti na rekonstrukci hasičské zbrojnice

•

Informace z bodu různé

V Číhani dne 29.3.2010

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Miloslav Pojar

…………………………….

Pavel Holeček

…………………………….

