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

Z Á P I S č. 4/11
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 27.6. 2011 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.00 hod.
Přítomni: p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Holeček, Bílý, Matouš
Omluveni: p. Potužák, Pojar
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p. Holeček, Bc.Perniklová
Určení zapisovatele: p.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Bílý, Matouš

Program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení závěrečného účtu obce Číhaň za rok 2010
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Výběr dodavatele na opravu sakrálních staveb
Rozpočtová změna č.1/11
Žádost p.M.Laškové a p.P.Kurce o pronájem pozemku a o
výměnu pozemku
6. Pronájem nemovitostí kamenictví
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) Schválení závěrčného účtu obce Číhaň za rok 2010 – účetní OÚ Číhaň p.Kotlanová
přednesla rozbor hospodaření za rok 2010, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů
a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. Kontrola hospodaření (audit) za
r.2010 byla provedena pracovnicemi KÚ PK dne 29.5.2010. Zpráva o výsledku
hospodaření obce Číhaň za rok 2010 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh
závěrečného účtu obce za r. 2010 byl 15 dnů zveřejněn na úřední desce. Připomínky
nebyly uplatněny ani písemně ani ústně při jeho projednání na VZOZ. Projednání
závěrečného účtu obce bylo provedeno na VZOZ obce Číhaň dne 27.6.2011 a uzavírá se
vyjádřením:

OZ vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Číhaň za r. 2010, a to bez
výhrad.
SCHVÁLENO 5 HLASY
2) Smlouva o poskytnutí finančních prostředků mezi Městem Plánice a Obcí Číhaň na
realizaci projektu „Obnova sakrálních staveb a malých památníků v mikroregionu
Plánicko“. OZ schvaluje znění smlouvy.
SCHVÁLENO 5 HLASY
3) Výběr dodavatele na opravu sakrálních staveb - jedná se o opravu kapličky na
Bukováku a opravu opěrné zdi u zvoničky v Číhani. OZ vybralo na tuto akci firmu Václav
Petráň, Zednické práce, Mladice 14.
SCHVÁLENO 5 HLASY
4) Rozpočtová změna č.1/11 – účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu.
Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a
výdajů. Změna rozpočtu č.1 se provádí s účinností k 27.6.2011.
SCHVÁLENO 5 HLASY
5) Žádost p. Marie Laškové, Číhaň 54 a p. Petra Kurce, Číhaň 50 – o pronájem
pozemku p.č 297/4 KÚ Číhaň o výměře 89 m² a o výměnu pozemku. Po dohodě obou
stran OZ rozhodlo o odprodeji pozemku a částečné směně pozemku. Bude provedeno
zaměření pozemku, zřízeno věcné břemeno pro vedení obecní kanalizace.
SCHVÁLENO 5 HLASY
6) Pronájem nemovitostí kamenictví – p.Boček se nedostavil k podpisu nájemní smlouvy a
neuhradil dlužný nájem z loňského roku za již pronajaté pozemky. OZ rozhodlo, ještě
kontaktovat p.Bočka, pokud se do 30.6.2011 nedostaví a neuhradí pohledávky, bude se
muset z prostor kamenictví vystěhovat.
SCHVÁLENO 5 HLASY
7) Vyúčtování a zhodnocení srazu rodáků a svěcení znaku a praporu obce dne
18.6.2011 – předloženo vyúčtování: Výdaje: 27.228,-- Kč Příjmy: 6.900,--Kč
Akce se zdařila, byla velmi kladně hodnocena přítomnými rodáky a občany.

8) Různé:
-

Pozvání na divadlo – 4.7.2011 od 18.00 hod.- přístřešek u hřiště
p .J.Potužák zajistí kominické práce v obci od firmy KOMKA Klatovy

9) Diskuse – neproběhla žádná diskuse

Veřejné zasedání ukončil p.starosta v 19.00 hodin.

U S N E S E N Í č. 3/11
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 27.6.2011
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•

Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2010, OZ vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením

•

Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků mezi Městem Plánice a Obcí Číhaň na
realizaci projektu „Obnova sakrálních staveb a malých památníků v mikroregionu
Plánicko“
Výběr dodavatele na opravu sakrálních staveb: firmu Václav Petráň, Zednické práce,
Mladice 14.
Rozpočtovou změnu č.1/11
Vyúčtování a zhodnocení srazu rodáků a svěcení znaku a praporu obce

obce Číhaň za r. 2010, a to bez výhrad.

•
•
•

rozhodlo:
•
•

O odprodeji pozemku a částečné směně pozemku p.č 297/4 KÚ Číhaň o výměře 89 m²
Kontaktovat p.Bočka ohledně pronájmu nemovitostí kamenictví

vzalo na vědomí:
•

Informace v bodě 8)

V Číhani dne 27.6..2011

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Vladimír Matouš

…………………………….

Pavel Bílý

…………………………….

