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

 
 

Z Á P I S  č. 5/11 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  12.9. 2011 v 18.00 hod. 
 
 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.00 hod. 
Přítomni:   p. Ing.Srb, Bc.Perniklová,, Bílý, Matouš, Potužák, Pojar 
Omluveni:  p. Holeček 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p. Matouš, Bílý 
Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Potužák, Bc.Perniklová 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Žádost p.Z.Havlovičové o odkoupení pozemku 
2. Žádost p. J.Matouše o pronájem pozemku 
3. Bezúplatný převod pozemku pro Obec Číhaň 
4. Návrh Smlouvy o dílo na vyhotovení nového ÚP obce 
5. Žádosti o dotace na SZIF 
6. Pojištění obecních lesů 
7. Různé 
8. 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) Žádost p.Zuzany Havlovičové, Číhaň 34 – o odkoupení části pozemku p.č. KN 10/3 
v k.ú. Číhaň o výměře asi 160 m². Záměr obce o prodeji byl zveřejněn na UD obce 15 
dnů, nebyly vzneseny žádné připomínky. OZ rozhodlo prodat po zaměření tuto část 
pozemku za cenu 50,--Kč/m², kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem 
pozemku. 

 
                                                                                                         ROZHODNUTO 6 HLASY 
                    
2) Žádost p.Jakuba Matouše, Číhaň E12  - o pronájem části pozemku p.č. KN 297/10 

v k.ú. Číhaň o výměře asi 2.500 m², pro využití volného času a sportoviště. Záměr obce o 
pronájmu byl zveřejněn na UD obce 15 dnů, nebyly vzneseny žádné připomínky. OZ 



rozhodlo pronajmout tuto část pozemku pro uvedené účely. Bude sepsána nájemní 
smlouva od 1.10.2011, cena za pronájem 1,--Kč/ m²/rok. 

                       ROZHODNUTO 6 HLASY 
 
3) Bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM Praha ve prospěch Obce Číhaň  - pozemek 

p.č. KN 1192/1 v k.ú. Číhaň o výměře 1.699 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní 
komunikace, užíván jako místní komunikace. Záměr obce o bezúplatném převodu na 
Obec Číhaň byl zveřejněn na ÚD obce 15 dnů, nebyly vzneseny žádné připomínky. OZ 
schválilo bezúplatný převod předmětného pozemku.   

                                                                SCHVÁLENO 6 HLASY 
 
4) Návrh Smlouvy o dílo na vyhotovení nového ÚP obce Číhaň  – mezi Obcí Číhaň a 

ing.arch. Karlem Zochem , Plzeň. Sjednaná cena 300.000,--Kč. 
                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY  
      
5) Žádosti o dotace na SZIF – OZ rozhodlo podat žádosti na rekonstrukci hasičské 

zbrojnice a opravu komunikací, pokud tyto tituly budou vyhlášeny. 
 
                                                                                                          ROZHODNUTO 6 HLASY     
 
6) Pojištění lesních porostů v obecních lesích – předložen návrh pojištění od HVP, a.s., 

ještě proběhne jednání o pojistných podmínkách se zástupcem pojišťovny, odloženo na 
příští zasedání. 

    NA VĚDOMÍ 
 
7) Různé: 
 

� Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota 22.10.2011 
            Číhaň: 14.00 – 15.00,  Plánička: 15.15  – 15.30 

� Na KÚ byl proveden výmaz zástavního práva na vydražených nemovitostech 
� Záplavové území – informace p.starosty o uskutečněném jednání  
� Pobíhání psů 
� Pozvání na Václavskou zábavu 30.9.2011 v hostinci U Potužáků 

 
8) Diskuse  
 

• P.Pytel: Osazení značky omezené rychlosti na začátek komunikace do Chalup 
• P.ing.Srb: Označení slepé ulice směr Nový Dvůr, osazení zrcadla k výjezdu z obce 

Plánička 

 
 
Veřejné zasedání ukončil p.starosta v 19.00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č. 5/11 
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 12.9.2011 

 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
schválilo: 
 

• Bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM Praha ve prospěch Obce Číhaň  - pozemek 
p.č. KN 1192/1 v k.ú. Číhaň o výměře 1.699 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní 
komunikace, užíván jako místní komunikace. 

• Návrh Smlouvy o dílo na vyhotovení nového ÚP obce Číhaň mezi Obcí Číhaň a 
ing.arch. Karlem Zochem , Plzeň   

 
rozhodlo: 
 

• Prodat část pozemku p.č. KN 10/3 v k.ú. Číhaň o výměře asi 160 m² p.Zuzaně 
Havlovičové, Číhaň 34 

• Pronajmout část pozemku p.č. KN 297/10 v k.ú. Číhaň o výměře 2.500 m² p. Jakubovi 
Matoušovi, Číhaň E12, pro využití volného času a sportoviště 

• Podat žádosti o dotaci na SZIF na rekonstrukci hasičské zbrojnice a opravu 
komunikací 

 
 
vzalo na vědomí: 
 

• Informace v bodě 6),7),8) 
 
 
 
 
V Číhani dne 12.9.2011                            zapsala: Miluše Kotlanová      
 
 
 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                              …………………………….. 
  
 
 
Zápis ověřili:  Jiří Potužák                                  ……………………………. 
                
                       Bc.Hana Perniklová                     ……………………………. 
                           
 
 
 


