
Z Á P I S  č. 6/11 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  30.12. 2011 v 17.00 hod. 
 
 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 17.00 – 18.45 hod. 
Přítomni:   p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Bílý, Matouš, Potužák, Pojar 
Omluveni:  p. Holeček 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p. Matouš, Pojar 
Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Bílý, Bc.Perniklová 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Pasport místních,účelových komunikací Obce Číhaň 
2. Rozpočtové provizorium na r.2012 
3. Rozpočtový výhled na období 2013-2015 
4. Rozpočtová změna č.2/2011 
5. Pronájem nemovitostí kamenictví v Číhani 
6. Prodej pozemku parc.č. KN 1208 v k.ú.Číhaň 
7. Prodej pozemku p.č. KN 297/4 v k.ú.Číhaň 
8. Dohody o provedení práce a pracovní činnosti na r.2012 
9. Dodatek č..8 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem 
10. Cenový dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu 
11. Vnitřní směrnice obce Číhaň č.1/2011 pro provádění 

inventarizace majetku a závazků 
12. Vnitřní směrnice obce Číhaň č.2/2011 Odpisový plán  
13. Různé 
14. Diskuse, závěr 

 
Veřejné zasedání zahájil p. Ing.Josef Srb, starosta obce v 17.00 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 Pasportu místních, účelových komunikací Obce Číhaň – p. Pavel Mareš 
zpracoval Pasport a předal OZ ke schválení v souladu s ustanovením § 3,odst.1 a § 6  
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 2,3 a 5 vyhlášky MDS č.104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

                                                                                                         SCHVÁLENO 6 HLASY 
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje pasport MK a zařazuje do něj uvedené komunikace. 
                    
2) Rozpočtové provizorium na r.2012  – s návrhem seznámil přítomné p.starosta, 15 dnů 

bylo vyvěšeno na ÚD, nebyly vzneseny žádné připomínky.  
SCHVÁLENO 6 HLASY 



USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012. 
 
3) Rozpočtový výhled Obce Číhaň na období 2013 - 2015 – s rozpočtovým výhledem  

seznámila přítomné p. účetní a poté byl rozpočtový výhled schválen                                                                                                                                                                   
                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Rozpočtový výhled Obce Číhaň na období 2013 – 
2015. 
 
4) Rozpočtová změna č.2/2011  - účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu. 

Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a 
výdajů r.2011. Změna rozpočtu č.3 se provádí s účinností k 30.12.2011. 

                                                                  SCHVÁLENO 6 HLASY 
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Rozpočtovou změnu č.2/2011. 
                                                                 
5) Pronájem nemovitostí kamenictví obce Číhaň  – byla ukončena nájemní smlouva s 

panem S.Bočkem. Záměr obce o pronájmu byl zveřejněn na ÚD obce 15 dnů. Došla jedna 
žádost o pronájem od p.Václava Petráně, Mladice 14, Kolinec. Nájemní smlouva bude 
uzavřena od 1.1.2012 na 1 rok za cenu 5.000,--Kč/měsíc, ve smlouvě uvést předkupní 
právo pro p. V.Petráně v případě prodeje. 

           ROZHODNUTO 6 HLASY 
USNESENÍ: OZ rozhodlo pronajmout nemovitosti kamenictví p.Václavu Petráňovi,za cenu 
5.000,--Kč/měsíc od 1.1.2012 na 1 rok s uvedením předkupního práva v nájemní smlouvě.    
                                                                                                                   
6) Prodej pozemku parc.č. KN 1208 v k.ú.Číhaň -  o výměře 24 m², žádost p.Františka 

Kováříka, Číhaň 41. Záměr obce byl 15 dnů vyvěšen na ÚD, nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Rozhodnout o prodeji za cenu 50,-Kč/m² + náklady spojené s převodem.                                                                                                                               

                       ROZHODNUTO 6 HLASY     
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo prodat pozemek parc.č. KN 1208 v k.ú.Číhaň p. 
Františku Kováříkovi za cenu 50,-Kč/m² + náklady spojené s převodem. 
 
7) Prodej pozemku p.č. KN 297/4 v k.ú.Číhaň –  po dohodě  p.P.Kurce a p.M.Laškové s 

obcí Číhaň byl záměr obce 15 dnů vyvěšen na ÚD, nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Bylo provedeno geometrické zaměření pozemků. Budou uzavřeny 3 kupní smlouvy, cena 
50,-Kč/m² + náklady spojené s převodem. 

         ROZHODNUTO 6 HLASY 
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo prodat pozemek parc.č. KN 297/4 v k.ú.Číhaň 
 
8) Dohody o provedení práce a pracovní činnosti na r.2012 - dohody budou uzavřeny ve 

stejné podobě jako v r.2011.Dohody budou doplňovány během roku podle potřeb obce. 
                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo uzavření dohod o p.p. a dohod o p.č. na rok 2012. 
 
9) Dodatek č.8 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem – prodloužení nájemní  

smlouvy od 1.1.2012 - 31.12.2012. 
                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo uzavření Dodatku č.8 k nájemní smlouvě na byt č.4 
čp.6 s p.Marxem od 1.1.2012 - 31.12.2012. 

 
10) Cenový dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Číhaň – p. starosta 

seznámil s dodatky s firmou RUMPOLD-P Plzeň, nabývají účinnosti dne 1.1.2012 



                                                                                                             SCHVÁLENO 6 HLASY 
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo Cenový dodatek ke smlouvě na odstranění opdpadu 
pro Obec Číhaň od 1.1.2012. 
 
11) Vnit řní směrnice obce Číhaň č.1/2011 pro provádění inventarizace majetku a 

závazků – p.Kotlanová seznámila se zněním směrnice, nebyly vzneseny žádné 
připomínky.        SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo Vnitřní směrnici obce Číhaň č.1/2011 pro provádění 
inventarizace majetku a závazků. 
 
12) Vnit řní směrnice obce Číhaň č.2/2011 Odpisový plán obce Číhaň – p.Kotlanová 

seznámila se zněním směrnice, nebyly vzneseny žádné připomínky.   
          SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo Vnitřní směrnici obce Číhaň č.2/2011 Odpisový plán. 
 

13) Různé: 
 

� Informace o veřejné službě – byly ukončeny smlouvy k 31.12.2011, od r.2012 bude 
služba prováděna přes úřady práce, podmínky budou ještě upřesněny 

� V době mezi 7.1. – 14.1.2012 proběhne v Číhani Tříkrálová sbírka  
� Připravit projekt na dotaci z PSOV PK 2012  
� Informace p. starosty k odpadním vodám a kontrole ze ŽP 
� Zhodnocení roku 2011 

 
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň vzalo na vědomí informace z bodu 13) Různé. 

 
14) Diskuse  
 

• Neproběhla žádná diskuse. 
 
Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 18.45 hodin. 
 
 
 
V Číhani dne 30.12.2011                            zapsala: Miluše Kotlanová      
 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                              …………………………….. 
  
 
 
Zápis ověřili:  Pavel Bílý                                    ……………………………. 
                
                       Bc.Hana Perniklová                     ……………………………. 
                           
 


