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

Z Á P I S č. 1/12
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 26.3.2012 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.10 hod.
Přítomni: p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Bílý, Holeček, Pojar
Omluveni: p. Matouš, Potužák
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p. Bílý, Pojar
Určení zapisovatele: p.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Holeček, Bc.Perniklová

Program veřejného zasedání:
Rozpočet Obce Číhaň na r.2012
Odkup pozemků KN 74/5 a PK 77 v k.ú. Číhaň
Prodej nemovitostí kamenictví v Číhani
Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení
Dodatek č.3 k nájemní smlouvě na byt č.2 čp.6 se
sl.Šimkovou
6. Žádost p.Václava Potužáka o možnost umístění reklamy
7. Různé
8. Diskuse, závěr
1.
2.
3.
4.
5.

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) Rozpočet Obce Číhaňna rok 2012 – s rozpočtem obce na rok 2012 seznámila
přítomné p.Kotlanová. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje činí
2.570.000,--Kč. Rozpočet byl vyvěšen 15 dnů na úřední desce, nebyly podány žádné
připomínky. Do doby schválení rozpočtu platilo rozpočtové provizorium schválené na VZ
OZ 30.12.2011. Rozpočet je schválen na paragrafy, bude rozepsán na položky, na přesun
položek v rámci jednoho paragrafu se nemusí dělat rozpočtové změny.
SCHVÁLENO 5 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočet obce Číhaň na rok 2012.

2) Odkoupení pozemků parc.č. KN 74/5 o výměře 80 m2 a PK 77 o výměře 2.794 m2
v k.ú. Číhaň – s návrhem odkoupení seznámil přítomné p.starosta, záměr obce byl 15
dnů vyvěšen na ÚD, nebyly vzneseny žádné připomínky. Kupní cena pozemků činí
150.000,--Kč.
SCHVÁLENO 5 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo odkoupit pozemky KN 74/5 a PK 77 v k.ú. Číhaň.
3) Žádost o prodej nemovitostí kamenictví v Číhani - od p. Václava Petráně Mladice 14
Jedná se o tyto nemovitosti:
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.
P. Petráň má uvedené nemovitosti v pronájmu a požádal si o jejich odkoupení. Záměr
obce bude vyvěšen 15 dnů na ÚD obce, OZ s prodejem souhlasí.
ROZHODNUTO 5 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo prodat uvedené nemovitosti kamenictví v Číhani a
záměr vyvěsit na ÚD.
4) Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí –
na OÚ v Číhani bude možno nahlédnout a projednat s pracovníky KÚ Klatovy dne
24.4.2012 v době 9.00 – 12.00 hod. a 13-00 – 17.00 hod. katastrální operát obnovený
přepracováním na digitální katastrální mapu. Dalších 10 dnů bude ještě k dispozici
k nahlédnutí na OÚ v Číhani.Vše je zveřejněno na ÚD obce.
NA VĚDOMÍ
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí.
5) Dodatek č.3 k nájemní smlouvě na byt č.2 čp.6 se sl.Šimkovou– prodloužení nájemní
smlouvy od 1.3.2012 - 28.2.2012.
SCHVÁLENO 5 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo uzavření Dodatku č.3 k nájemní smlouvě na byt č.2
čp.6 se skl.Šimkovou od 1.3.2012 - 28.2.2012.
6) Žádost p.Václava Potužáka, Číhaň 7 - o možnost umístění reklamy své firmy na 2
autobusové čekárny- na téčku a na Bukováku za provedení údržby těchto čekáren.
ROZHODNUTO 5 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu na dobu 5 let, nájem bude
činit 0 Kč, po dobu trvání nájemní smlouvy bude p. Potužák provádět údržbu obou čekáren.
7) Různé



Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota 28.4.2012
Číhaň: 8.00 – 9.00, Plánička: 9.15 – 10.00 hod.
Zájezd na Moravu – informace



Byla přiznána dotace z PSOV PK 2012 na položení zámkové dlažby na hřišti – vybrat
dodavatele.

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 7) Různé.
8) Diskuse


P. Pojar – dotaz na možnost dotace od RWE pro hasiče na sušák hadic

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.10 hodin.

V Číhani dne 26.3.2012

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Pavel Holeček

…………………………….

Bc.Hana Perniklová

…………………………….

