Z Á P I S č. 4/12
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 22.10.2012 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.00 hod.
Přítomni: p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Bílý, Pojar, Potužák, Matouš, Holeček
Omluveni: 0
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komis: p..Matouš, Holeček
Určení zapisovatele: p.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Bílý

Program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Souhlas OZ s podáním žádosti na obnovu majetku
Rozpočtová změna č.3/2012
Nová OZV o místním poplatku za odpady
Provedení vrtu pro zásobování vodou budovu čp.6
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) Souhlas OZ s podáním žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou
v r.2012 – p. starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti na rekonstrukci
rybníka Na návsi, prac.č.19/1 - vodní plocha a parc.č.19/6 - ostatní plocha v k.ú. Číhaň,
který byl poškozen bleskovou povodní v r.2012. OZ vyjádřilo svůj souhlas s podáním
žádosti.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádosti na obnovu majetku poškozeného
živelní pohromou v r.2012 na rekonstrukci rybníka Na návsi – prac.č.19/1 - vodní plocha a
parc.č.19/6 - ostatní plocha v k.ú. Číhaň.
2) Rozpočtová změna č.3/2012 – účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu.
Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a
výdajů. Změna rozpočtu č.3/2012 se provádí s účinností k 22.10.2012.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2012.

3) Nová OZV o místním poplatku za odpady – p. Kotlanová seznámila přítomné s novou
legislativou, která se vztahuje k místnímu poplatku za odpady a s tím, že je nutné vydat od
1.1.2013 novou OZV. Paní Kotlanová připraví novou OZV, p.Ing.Srb zjistí ceny od
svozových firem při 2 různých četnostech vývozů odpadu.
NA VĚDOMÍ
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň vzalo na vědomí uvedené informace a ukládá připravit novu
OZV, která bude schválena na příštím VZOZ.
4) Provedení vrtu pro zásobování pitnou vodou budovu bývalé školy čp.6 - p.Pojar
seznámil s nabídkami 2 firem, je nutno ještě přesněji specifikovat ceny, potom vybrat
firmu, která vrt provede.
NA VĚDOMÍ
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň vzalo na vědomí informace k připravovanému vrtu pro
zásobování pitnou vodou čp.6 v Číhani.
5) Různé



Seznámení s výsledky Voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senáttu PČR volební
obvod č.11 Domažlice
Přerušení dodávky el.energie v pondělí 29.10.2012 7.30 – 16.30 hodin

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 5) Různé.
6) Diskuse, závěr
Neproběhla žádná diskuse.
Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.00 hodin.

V Číhani dne 22.10.2012

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………

Zápis ověřili: Miloslav Pojar

…………………………….

Pavel Bílý

…………………………….

