
Z Á P I S  č. 3/12 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  20.8.2012 v 18.00 hod. 

 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.20 hod. 

Přítomni:   p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Bílý, Pojar,Potužák 

Omluveni:  Matouš, Holeček 

Hosté:  dle prezenční listiny 

Návrhová komis: p..Bílý, Pojar 

Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Perniklová, Potužák 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočtová změna č.2/2012 

2. Žádost p.Petera Gály o odkoupení pozemku p.č.302/19 a 

297/52 v k.ú. Číhaň 

3. Smlouva o uložení inženýrských sítí - kanalizační 

přípojky 

4. Záměr Obce Číhaň o odkoupení pozemku p.č.80/2 

5.  v k.ú. Číhaň 

6. Různé 

7. 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) Rozpočtová změna č.2/2012 – účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu. 

Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a 

výdajů. Změna rozpočtu č.2 se provádí s účinností k 20.8.2012. 
SCHVÁLENO 5 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2012. 

 

2) Žádost p. Petera Gály, Částkovice 341, o.Nové Město n.V, SR  - o odkoupení pozemků 

p.č.302/19 o výměře 896 m² a 297/52 o výměře 89 m²  v k.ú. Číhaň za účelem stavby 

rodinného domu. Záměr obce o prodeji byl již dříve zveřejněn na ÚD obce 15 dnů, nebyly 

vzneseny žádné připomínky. OZ rozhodlo pozemky prodat za cenu 25,--Kč/m², s tím, že 

prodávající uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

                   ROZHODNUTO 5 HLASY 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo prodat pozemky parc.č. 302/19 a 297/52 v k.ú. Číhaň 

p. Petervovi Gálovi, Částkovice 341, o. Nové Město n V., SR za cenu 25,--Kč/m², s tím, že 

prodávající uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  



 

3) Smlouva o uložení inženýrských sítí – kanalizační přípojky –mezi p. Radkem 

Kováříkem (strana oprávněná) a Obcí Číhaň strana povinná). 
 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo Smlouvu o uložení inženýrských sítí – kanalizační 

přípojky. 

 

4) Záměr obce Číhaň o odkoupení pozemku parc.č. 80/2 v k.ú. Číhaň o výměře 917 m²  

kult. trvalý travní porost od p.Václava Patlejcha, Kolinec 272  

SCHVÁLENO 5 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo záměr o odkoupení pozemku parc.č. 80/2 v k.ú. 

Číhaň. 

 

5) Různé 

 

 Provedení vrtu pro zásobování vodou budovy bývalé školy čp.6 - zajistí p.M.Pojar 

 Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senáttu PČR volební obvod č.11 Domažlice 

se budou konat ve dnech 12. a 13. října 2012 

 Zájezd na výstavu Země živitelka dne 1.9.2012 - možnost přihlášení 

 Typ na dopisovatele pro Českou národopisnou společnost-paní Alena Holečková 

 

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 19.20 hodin. 

 

 
V Číhani dne 20.8.2012                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

Starosta obce:  Ing. Josef Srb                            …………………………… 

  

 

 

Zápis ověřili:  Jiří Potužák                               ……………………………. 

                

                       Bc.Hana Perniklová                  ……………………………. 

                           

 

 

 

 

 
 


