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

Z Á P I S č. 1/11
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 14.2. 2011 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.30 hod.
Přítomni: p.Ing.Srb, Bc.Perniklová, Holeček, Potuţák, Pojar
Omluveni: p. Bílý, Matouš
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p. Potuţák, Holeček
Určení zapisovatele: p.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Bc.Perniklová

Program veřejného zasedání:
1. Prodej obecní sekačky-malotraktor KARSIT 18/102
2. Ţádost o finanční příspěvek p.M.Paukerta
3. Dodatek č.1/11 ke smlouvě s PK na dopravní obsluţnost
4. Darovací smlouva Oblastní charitě Klatovy
5. Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na byt
6. Ţádost sl.Ivy Lajpoldové o změnu ÚP
7. Setkání rodáků a svěcení praporu a znaku obce
8. Úprava hřiště
9. Ţádost manţ.Diových o sníţení m.poplatku za odpady
10. Různé
11. Diskuse, závěr
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 vyloţen na OÚ v Číhani, nebyly proti němu vzneseny ţádné připomínky, tudíţ se
povaţuje 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) Prodej obecní sekačky - malotraktoru KARSIT 18/102 – záměr o prodeji byl vyvěšen
na ÚD po dobu 15 dnů (10.1.-27.1.2011), přišly dvě nabídky:
- 24.1.2011 od: Jaroslav Kotlan, Kříţovce 23, cena: 21.000,--Kč
- 7.2.2011 od: Pavel Bílý, Číhaň 69, cena: 20.000,--Kč
OZ rozhodlo prodat sekačku p.Jaroslavu Kotlanovi, Kříţovce 23, za cenu 21.000,--Kč.
Bude sepsána kupní smlouva, po uhrazení kupní ceny malotraktor předán kupujícímu.
ROZHODNUTO 5 HLASY

2) Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku p.M.Paukertovi, Číhaň 14 – příspěvek bude
pouţit na MS v banchpressu v Dánsku. OZ rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši
5.000,--Kč.
ROZHODNUTO 5 HLASY
3) Dodatek č.2/2011 ke smlouvě s Plzeň.krajem na dopravní obsluţnost - na rok 2011
výše příspěvku 12.000,--Kč, splatnost do 31.10.2011.
SCHVÁLENO 5 HLASY
4) Ţádost Oblasní Charity Klatovy – o příspěvek na pečovatelskou sluţbu na r.2011. OZ
rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro rok 2011.
ROZHODNUTO 5 HLASY
5) Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na byt č.2 čp.6 se sl.Šimkovou – prodlouţení nájemní
smlouvy o 1 rok tj.od 1.3.2011 - 29.2.2012.
SCHVÁLENO 5 HLASY
6) Ţádost sl. Ivy Lajpoldové, Klatovy, Podhůrecká 812 o změnu ÚP – ţádá o provedení
změny ÚP – změna funkčního vyuţití pozemků pp.č.203/8, 203/12 a stavby čp.76
z rekreační: převést pro trvalé bydlení. Tuto změnu ÚP bude hradit sl.Lajpoldová. a bude
přidána ke změně ÚP č.4.
SCHVÁLENO 5 HLASY
7) Setkání rodáků a svěcení praporu a znaku obce – projednán program, zajištění a
financování akce, bude ještě upřesněno na příštím VZOZ
SCHVÁLENO 5 HLASY
8) Úprava hřiště u koupaliště –potřeba odklidit větve, upravit povrch - bude provedeno
12.3.2011.
NA VĚDOMÍ
9) Ţádost manţelů Diových, Číhaň 75 – o sníţení místního poplatku za odpady pro
jejich domácnost. OZ sníţení neschválilo, není zde ţádný důvod ke sníţení, poplatek je
v souladu s OZV obce Číhaň č.1/2010.
NESCHVÁLENO 5 HLASY
10) Různé:
Informace p.starosty o podání ţádosti o dotaci z PSOV z PK na opravu
komunikací
p..Pojar - navštíví p.Šímu, domluva o odkoupení pozemku
11) Diskuse – p.Václav Potuţák : potřeba provést některé úpravy na návsi obce

U S N E S E N Í č. 1/11
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 14.2.2011
Zastupitelstvo obce:
schválilo:

Dodatek č.1/2011 ke smlouvě s Plzeň.krajem na dopravní obsluţnost na rok 2011
Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na byt č.2,čp.6 se sl.Šimkovou
Ţádost sl.Ivy Lajpoldové na provedení změny územního plánu
Program na setkání rodáků a svěcení praporu a znaku obce
neschválilo:

Ţádost manţelů Diových o sníţení m.poplatku za odpady na rok 2011
rozhodlo:

Prodat malotraktor KARSIT 18/102 p.Jaroslavu Kotlanovi, Kříţovce 23, za cenu
21.000,--Kč
Poskytnout finanční dar p.Miroslavu Paukertovi, Číhaň 14, v částce 5.000,--Kč, jako
příspěvek na MS v banchpressu
Poskytnout Oblastní charitě Klatovy finanční příspěvek 3.000,--Kč na pečovatelskou
sluţbu na rok 2011
vzalo na vědomí:
Informace v bodě 8), 10) a 11)
V Číhani dne 14.2.2011

Starosta obce: Ing. Josef Srb
Zápis ověřili: Miloslav Pojar
Bc.Hana Perniklová

zapsala: Miluše Kotlanová

……………………………..
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…………………………….

