
 

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

 
 

Z Á P I S  č. 6/10 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  27.12. 2010   v 17.00 hod. 
 
 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 17.00 – 19.00 hod. 
Přítomni:   p.ing.Srb, Bc.Perniklová, Bílý, Matouš, Potužák, Pojar 
Omluveni:  p, Holeček 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p. Bc.Perniklová, Bílý 
Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Potužák, Matouš 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. OZV obce Číhaň č.1/2010 o m.poplatku za odpady 
2. OZV obce Číhaň č.2/2010 o místních poplatcích 
3. Rozpočtová změna č.3/10 
4. Rozpočtové provizorium na rok 2011 
5. Rozpočtový výhled na období 2012-2014 
6. Záměr obce odkoupit pozemek pč. st.10 v k.ú.Plánička 
7. Snížení odměny předsedům finančního  a kontrolního výboru 
8. Dohody o provedení práce a pracovní činnosti na r.2011 
9. Dodatek č.7 k nájemní smlouvě na byt č.4 v čp.6 
10. Cenový dodatek ke smlouvě s firmou RUMPOLD-P 
11. Prodej obecní sekačky KARSIT 
12. Smlouva o dílo na změnu č.4 ÚPO Číhaň 
13. Vypracování nového ÚPO Číhaň 
14. Žádost obyvatel Nového Dvora o opravu komunikace 
15. Žádost p.Jana Pajera – oprava studánky 
16. Návrh na výrobu odznaků 
17. Smlouva o spoluúčasti s Městem Klatovy 
18. Různé 
19. Diskuse 
 
 

Veřejné zasedání zahájil p. Ing. Josef Srb, starosta obce v 17.00 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) Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č.1/2010 - o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – z důvodu 
změny zákonů vydána nová vyhláška, OZ vyhláška nabývá účinnosti 12.1.2010 - poplatky 
se začnou vybírat od 13.1.2011. 

                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
                    
2) Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č.2/2010 – o místních poplatcích - z důvodu 

změny zákonů vydána nová vyhláška, OZ vyhláška nabývá účinnosti 12.1.2010 - poplatky 
se začnou vybírat od 13.1.2010. 

                      SCHVÁLENO 6 HLASY 
3) Rozpočtová změna č.3/2010 -  účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu. 

Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a 
výdajů r.2010. Změna rozpočtu č.3 se provádí s účinností k 27.12.2010. 

                                                                  SCHVÁLENO 6 HLASY 
 
4) Rozpočtové provizorium na r.2011  – s návrhem seznámil přítomné p.starosta, 15 dnů 

bylo vyvěšeno na ÚD, nebyly vzneseny žádné připomínky.     
                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
5) Rozpočtový výhled na období 2012 - 2014 – s rozpočtovým výhledem  seznámila 

přítomné p. účetní a poté byl rozpočtový výhled schválen                                                                                                                    
                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
 
6) Záměr obce odkoupit pozemek pč.st.10 v k.ú. Plánička – záměr obce byl vyvěšen 15 

dnů na ÚD, nyní proběhne jednání o kupní ceně pozemku s realitní kanceláří. Po 
odkoupení pozemku by se mohla rozšířit velmi úzká komunikace v Pláničce.  

                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY     
                                                                                                    
7) Změna výše odměny předsedům finančního a kontrolního výboru – dle novely   

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. účinné od 1. ledna 2011 ( „Příloha č.1 k nařízení vlády 
č.37/2003 Sb.“) je možná odměna předsedy výboru nejvýše 1.007,--Kč. Od. 1.1.2011 se 
určuje předsedům těchto výborů odměna v částce 1.007,--/měsíc. Částky měsíční odměny 
starosty a místostarostky této novele vyhovují. 

                                                                                                          ROZHODNUTO 6 HLASY 
8) Dohody o provedení práce a pracovní činnosti na r.2011 - dohody budou uzavřeny ve 

stejné podobě jako v r.2010.Dohody budou doplňovány během roku podle potřeb obce. 
                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
9) Dodatek č.7 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem – prodloužení nájemní  

smlouvy od 1.1.2011 - 31.12.2011. 
                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
10) Cenový dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Číhaň – p. starosta 

seznámil s dodatky s firmou RUMPOLD-P Plzeň, nabývají účinnosti dne 1.1.2011 
                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
 
11) Prodej starší obecní sekačky KARSIT  – OZ rozhodlo sekačku prodat, záměr bude 

vyvěšen na ÚD 15 dnů, sekačka bude prodána za nejvyšší nabídkovou cenu. 
                                        ROZHODNUTO 6 HLASY 
 



12) Smlouva o dílo na změnu č.4 ÚPO Číhaň – uzavřena s ing.arch.Karlem Zochem – 
Studio Z, Plzeň, sjednána na cenu : l. Zadání……………40.000,-- 

                                                               2.Návrh změny……..69.000,-- 
                                                       SCHVÁLENO 6 HLASY 
 
 
13) Vypracování nového ÚPO Číhaň – do konce r.2014 musí být zpracován nový územní 

plán obce, OZ rozhodlo začít s přípravou nového územního plánu v r. 2011. 
                                                                                                          ROZHODNUTO 6 HLASY 
 
14) Žádost obyvatel části Nový Dvůr o opravu silnice – na jaře bude provedena kontrola 

stavu komunikace, zařazeno do výhledu a provedeny případné opravy komunikace 
                                                                                                          ROZHODNUTO 6 HLASY 
 
15) Žádost p.Jana Pajera – o podporu obce při realizaci opravy studánky nad Novým 

Dvorem. Bylo zjištěno, že studánka není na k.ú. Číhaň, ale k.ú. Mochtín. Obec je ochotna 
pomoci při úpravě. Takto bude vyrozuměn i pan Pajer. 

                                                                                                          ROZHODNUTO 6 HLASY 
16) Návrh na výrobu odznaků se znakem obce – výrobce Martin Berka,Turnov - objednat 

1000 ks odznaků 17x23 mm s červenou variantou podkladu pod názvem obce. 
                                                                                                          ROZHODNUTO 6 HLASY 
17) Smlouva o spoluúčasti obce Číhaň na financování projektu dotačního programu na 

pořízení spisové služby. 
                                                                                                            SCHVÁLENO 6 HLASY 
                                   
18) Různé: 

- Konání charitativní tříkrálové sbírky v Číhani dne 8.1.2011 
                                                                                              
19) Diskuse –  p.Pojar: potřeba prořezat lípu vedle Lašků 
                         p.ing.Srb: prořezání bude domluveno s p.Petrem Dobiášem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U S N E S E N Í  č. 6/10 

z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 27.12.2010 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
schválilo: 
 

• Obecně závaznou vyhlášku obce Číhaň č.1/2010  
• Obecně závaznou vyhlášku obce Číhaň č.2/2010  
• Rozpočtovou změnu č.3/2010 
• Rozpočtové provizorium na r.2011 
• Rozpočtový výhled na období 2012 - 2014 
• Záměr obce odkoupit pozemek pč.st.10 v k.ú. Plánička 
• Dohody o provedení práce a pracovní činnosti na r.2011 
• Dodatek č.7 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem 
• Cenový dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Číhaň  
• Smlouva o dílo na změnu č.4 ÚPO Číhaň 
• Smlouva o spoluúčasti obce Číhaň na financování projektu dotačního programu na pořízení 

spisové služby 
 
rozhodlo: 
 

• O změně výše odměny předsedům finančního a kontrolního výboru od 1.1.2010 
v částce 1.007,--Kč/měsíc 

• O prodeji starší obecní sekačky KARSIT  
• O vypracování nového ÚPO Číhaň 
• O provedení kontroly stavu komunikace na Nový Dvůr, zařadit do výhledu a provést 

případné opravy komunikace 
• O vyrozumění p.Pajera ohledně jeho žádosti  
• Objednat 1000 ks odznaků 17x23 mm s červenou variantou podkladu pod názvem 

obce 
 
vzalo na vědomí: 
 

• Informace v bodě různé a diskuse 
 
 
V Číhani dne 27.12.2010                            zapsala: Miluše Kotlanová      
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb               …………………………….. 
 
 
Zápis ověřili:  Jiří Potužák                   ……………………………. 
 
                   Vladimír Matouš               ……………………………. 
 
 
 
 
 


