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

Z Á P I S č. 3/11
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 30.5. 2011 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.15 hod.
Přítomni: p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Holeček, Pojar, Bílý, Matouš
Omluveni: p. Potužák
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p. Bílý, Bc.Perniklová
Určení zapisovatele: p.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Holeček

Program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení návrhu zadání změny č.4 ÚPN obce Číhaň
Pronájem nemovitostí odkoupených v aukci
Možnost odkoupení nemovitostí v k.ú. Plánička
Povolení přejezdu obec.pozemků při motocyklových závodech
Smlouva o dílo s p.P.Marešem na pasport místních komunikací
Zvýšení pokladního limitu na drobné výdaje
Smlouva o zřízení věcného břemene
Různé
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 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) Schválení návrhu zadání změny č.4 ÚPN obce Číhaň – OZ schvaluje zadání změny č.4
ÚPN obce Číhaň podle předložené úpravy návrhu zadání.
SCHVÁLENO 6 HLASY
2) Pronájem nemovitostí odkoupených v aukci – obč.vybavenost bez čp/če na St.81, jiná
stavba bez čp/če na St.82, pozemek St.81, o výměře 78 m2-zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek St.82, o výměře 436 m2-zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.202/5, o
výměře 214 m2-zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec a k.ú. Číhaň. Oznámení o záměru
pronajmout tento nemovitý majetek bylo vyvěšeno 15 dnů na ÚD.Žádost o pronájem

podal p.Stanislav Boček, Přemyslovská 848/2, Praha 3, za účelem provozování kamenické
výroby. OZ schválilo pronájem těchto nemovitostí p.Bočkovi za částku 5.000,--Kč/měsíc,
od 1.6.2011. Nájemní smlouva bude sepsána na 1 rok.
SCHVÁLENO 6 HLASY
3) Možnost odkoupení nemovitostí v k.ú. Plánička - pozemek p.č.st.10 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 77 m² s rozbořeným domem čp.8. Jedná se o nemovitost
p.Josefa Maxy, Baarova 2582/9, Plzeň 3. Bylo jednáno s dcerou majitele, která požaduje
za nemovitost cenu 50.000,--Kč. Oznámení o záměru odkoupení bylo vyvěšeno 15 dnů na
ÚD obce. OZ rozhodlo, že tuto nemovitost odkupovat nebude
NESCHVÁLENO 6 HLASY
4) Povolení přejezdu obecních pozemků při motocyklových závodech – žádost od Enduro
team Klatovy, František Ferus, Sedlákova 889, 339 01 Klatovy.Žádá o možnost přejezdu
pozemků dle přiložené mapy při motocyklových závodech dne 16.7.2011. OZ schválilo
žádost o povolilo přejezd pozemků dle zakreslené trasy v mapě, s tím, že pozemky budou
po ukončení závodů uklizeny.
SCHVÁLENO 6 HLASY
5) Smlouva o dílo s p.Pavlem Marešem – na zhotovení pasportu místních komunikací pro
správní území obce Číhaň, cena: 15.000,--Kč + DPH.
SCHVÁLENO 6 HLASY
6) Zvýšení pokladního limitu na drobné výdaje – od 1.6.2011 zvýšen na 100.000,--Kč,
zpracován Dodatek č.3 ke směrnici o oběhu účetních dokladů obce Číhaň
SCHVÁLENO 6 HLASY
7) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-0001594/005 mezi obcí Číhaň
a ČEZ Distribuce a. s. , na akci „ Plánička - NN “ .
SCHVÁLENO 6 HLASY
8) Různé:
-

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – 4.6.2011
Sraz rodáků a svěcení znaku a praporu – kmotři budou p. V.Tengler, st. a
p.RSDr. Hornofová

9) Diskuse – p.ing.Jiří Pytel : možnost obnovení značky omezení rychlosti na začátku
komunikace „do chalup“

Veřejné zasedání ukončil p.starosta v 19.15 hodin.

U S N E S E N Í č. 3/11
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 30.5.2011
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•
•
•
•
•
•

Návrh zadání změny č.4 ÚPN obce Číhaň
Pronájem nemovitostí odkoupených v aukci p.Stanislavu Bočkovi, Přemyslovská
848/2, Praha 3, za účelem provozování kamenické výroby
Přejezd obecních pozemků dle zakreslené trasy v mapě při motocyklových závodech
dne 16.7.2011
Smlouvu o dílo s p.Pavlem Marešem – na zhotovení pasportu místních komunikací
pro správní území obce Číhaň
Zvýšení pokladního limitu na částku 100.000,--Kč od 1.6.2011
Uzavření smlouvy o zřízení věcného řemene č.IE-12-0001594/005 mezi obcí Číhaň
a ČEZ Distribuce a. s. , na akci „ Plánička - NN “ .

neschválilo:


Odkoupení nemovitostí v k.ú. Plánička - pozemek p.č.st.10 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 77 m² s rozbořeným domem čp.8

vzalo na vědomí:
•

Informace v bodě 8), a 9)

V Číhani dne 30.5.2011

Starosta obce: Ing. Josef Srb

Zápis ověřili: Miloslav Pojar
Pavel Holeček

zapsala: Miluše Kotlanová

……………………………..

…………………………….
…………………………….

