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

Z Á P I S č. 4/10
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 27.9. 2010 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.50 hod.
Přítomni: p.ing.Srb, Bílý,Holeček, Matouš, Potužák
Omluveni: p, Babka, Pojar
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p., Matouš, Bílý
Určení zapisovatele: p..Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Potužák, Holeček

Program veřejného zasedání:
1. Změna územního plánu č. 4
2. Žádost p.Z. Marxe o odkoupení pozemku
3. Žádost p.M.Paukerta o finanční příspěvek
4. Smlouva o spolupráci s Městem Klatovy
5. Rozpočtová změna č.2/10
6. Přidělení obecního bytu č.1 v čp.6 Číhaň
7. Žádosti o dotace na SZIF
8. Ceník za poskytované služby
9. Oprava MK v obci Plánička
10. Různé
11. 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) Změna územního plánu č.4 - na základě žádosti ing. Bláhy bude provedena změna ÚP
č.4. Žadsatelé si mohou podat své žádosti do 30.9.2010. Zpracování změny ÚP provede
arch. ing..Karel Zoch, Plzeň. Žadatelé si budou hradit provedení změny na svých
pozemcích. Byly podány žádosti o změnu na pozemcích ing.Bláhy, Obce Číhaň a Farmy
Číhaň.
SCHVÁLENO 5 HLASY
2) Žádost p.Zdeňka Marxe, Číhaň 6 – o odkoupení pozemku p.č.302/20 v k.ú. Číhaň o
výměře 902 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.Miroslava Paukerta, Číhaň 14 - o finanční příspěvek na ME v banch-pressu.
OZ rozhodlo panu Paukertovi poskytnout příspěvek v částce 5.000,--Kč..
ROZHODNUTO 5 HLASY
4) Smlouva o spolupráci – mezi Městem Klatovy a Obcí Číhaň na základě projektu:
Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko pro období 2008-2012. Podíl
obce Číhaň činí 1.300,--Kč.
SCHVÁLENO 5 HLASY
5) Rozpočtová změna č.2/10 – 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 27.9.2010.
SCHVÁLENO 5 HLASY
6) Přidělení bytu č.1 v domě čp.6 – manželům Josefu a Zdeňce Černým– nájemní smlouva
na byt bude uzavřena od 1.11.2010 na 1 rok.
SCHVÁLENO 5 HLASY
7) Žádosti o dotace ze SZIF – budou podány 3 žádosti: na rekonstrukci hasičské zbrojnice,
opravu komunikace do chalup a točny, na pořízení lesní techniky
SCHVÁLENO 5 HLASY
8) Ceník za poskytované služby
• Odvoz obecním traktorem – 650,--Kč/mh + DPH
• Posečení obecním malotraktorem – 300,--Kč/hod + DPH
ROZHODNUTO 5 HLASY
9) Oprava místních komunikací v obci Plánička – podány 2 varianty, OZ rozhodlo
provést položení asfaltového povrchu, tj.dražší varianta – v částce 222.522,--Kč. Opravu
provede firma Silnice Klatovy, a.s.
SCHVÁLENO 5 HLASY
10) Různé:
Volby do obecních zastupitelstev se budou konat ve dnech 15.-16.října 2010
Svoz nebezpečného odpadu bude 23.10.2010
Shrnutí volebního období panem starostou ing.Srbem
11) Diskuse – neproběhla žádná diskuse

U S N E S E N Í č. 4/10
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 27.9.2010
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•
•
•
•
•
•

Provedení změny územního plánu č. 4
Smlouvu o spolupráci mezi Městem Klatovy a Obcí Číhaň a podíl obce Číhaň na
komunitní plánování sociálních služeb
Rozpočtovou změnu č.2/10
Přidělení obecního bytu č.1 v čp.6 manž.Josefu a Zdeňce Černým – nájemní smlouva
na 1 rok
3 žádosti, které budou podány na SZIF
Opravu MK v obci Plánička v dražší variantě – položení asfaltu

rozhodlo:
•
•
•

O prodeji pozemku p.č.302/20 v k.ú. Číhaň o výměře 902 m² p.Zdeňku Marxovi,
Číhaň 6, za cenu 25,--Kč/m²
Poskytnout příspěvek p. Miroslavu Paukertovi na soutěž ME v banch-pressu v částce
5.000,--Kč
O cenách za poskytované služby

vzalo na vědomí:
•

Informace v bodě různé a diskuse

V Číhani dne 27.9.2010

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Jiří Potužák

…………………………….

Pavel Holeček

…………………………….

