
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

tel.376594225,   e-mail: urad@cihan.cz 

 

 

Z Á P I S  č. 1/13 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  29.3.2013 v 17.00 hod. 

 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 17.00 – 18.15 hod. 

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

Omluveni:  p. Pojar, Holeček 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p.Perniklová, Matouš 

Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Potužák, Bílý 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočet Obce Číhaň na r.2013 

2. Schválení účetní závěrky za rok 2012 

3. Žádost p.P.Potužáka o pronájem části pozemku p.č.7/3 

4. Žádost sl. L.Lehnerové o pronájem obecního bytu č.2 čp.6 

5. Členství v dobrovolném svazku obcí Ostružná 

6. Rozpočtová změna č.1/13 

7. Žádost o dotaci z PSOV PK 2013 

8. Žádost občanů části Nový Dvůr o slevu na místním 

poplatku za odpady 

9. Různé 

10. 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) Rozpočet Obce Číhaň na rok 2013 – s rozpočtem obce na rok 2013 seznámil přítomné 

p.starosta. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytku 

hospodaření minulých let. Rozpočet byl vyvěšen 15 dnů na úřední desce, nebyly podány 

žádné připomínky. Do doby schválení rozpočtu platilo rozpočtové provizorium schválené 

na VZ OZ 16.12.2012.  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 projednalo a schvaluje rozpočet obce Číhaň na rok 2013. 

Rozpočet obce na rok 2013 je schodkový.  



Celkové příjmy:   Kč: 2.639.400,-- 

Celkové výdaje:   Kč: 3.108.000,-- 

Rozdíl příjmů a výdajů:   Kč: - 468.600,- 
 

                    
2) Schválení účetní závěrky za rok 2012  – na základě novely zákona o obcích podléhá 

schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni. Účetní závěrka obce se 

skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Tyto účetní výkazy byly přijaty do 

CSÚIS bez připomínek a byly předloženy ke schválení zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo 

obce schvaluje účetní závěrku obce Číhaň sestavenou k 31.12.2012.  

SCHVÁLENO 5 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje účetní závěrku obce Číhaň sestavenou k 31.12.2012.  

 

 

3) Žádost p.Petra Potužáka, Číhaň 28  o pronájem části pozemku p.č.7/3 v k.ú. Číhaň -  

o výměře cca 100 m². Záměr  obce byl vyvěšen 15 dnů na ÚD obce, nebyly vzneseny 

žádné připomínky. Bude sepsána nájemní smlouva od 1.4.2013, cena 100 Kč/rok.   
                                                              SCHVÁLENO 5 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje od 1.4.2013 pronájem části pozemku p.č.7/3 v k.ú. 

Číhaň o výměře 100 m² za cenu 100,--Kč/rok p. Petru Potužákovi, Číhaň 28. 

 

 

4) Žádost slečny Lenky Lehnerové, Plánice 180 o pronájem obecního bytu č.2 Číhaň 

čp.6 – po doložení potřebných dokladů k pronájmu sociálního bytu (příloha o výši příjmu 

a prohlášení o vlastnických právech) bude sepsána nájemní smlouva na pronájem bytu. 

                                                                                                             SCHVÁLENO 5 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo po doložení potřebných dokladů pronájem obecního 

bytu č.2 v čp.6 sl. Lence Lehnerové, Plánice 180. 

 

                                                                 

5) Členství v dobrovolném svazku obcí Ostružná se sídlem ve Velharticích – p.starosta 

seznámil s možností vstupu do tohoto svazku obcí a s hlavním účelem svazku, tj. realizace 

společných projektů. 

                                                                                                             SCHVÁLENO 5 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň předběžně schválilo členství v dobrovolném svazku obcí 

Ostružná se sídlem ve Velharticích. 

 

6) Rozpočtová změna č.1/13 - účetní obce přednesla navrhované změny v rozpočtu. 

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

výdajů. Změna rozpočtu č.1/2013 se provádí s účinností k 29.3.2013 
 

                        SCHVÁLENO 5 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2013 k 29.3.2013. 

 

7) Žádost o dotaci z PSOV PK 2013 – bude podána žádost na opravu víceúčelové nádrže 

v Číhani, termín podání je do 5.4.2013. 

SCHVÁLENO 5 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádosti o dotaci z PSOV PK na opravu 

víceúčelové nádrže v Číhani. 

 



 

8) Žádost občanů části Nový Dvůr  o slevu na místním poplatku za odpady – žádosti 

nebude vyhověno, požadavek vyvážení v intervalu 4 týdnů – bude projednán ke konci 

roku 2013, musela by být provedena změna OZV o místním poplatku za odpady.  

       NESCHVÁLENO 5 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje žádost občanů části Nový Dvůr  o slevu na místním 

poplatku za odpady 

 

9) Různé 

 

 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota 18.5.2013 

            Číhaň: 9.00 – 10.00,  Plánička: 10.10  – 10.20 hod. 

 Zřízení bankovního účtu u ČNB – nová povinnost obcí  

 Nabídka kalendářů v rámci ZSPO Plánicko – obec Číhaň se nebude zapojovat 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 9) Různé. 

 

10) Diskuse  

 

 P.Ištóková – požádala o možnost úpravy stoky podél cesty v Pláničce z důvodu 

přetékání vody 

 P.Ing.Srb – bude provedeno prohloubení stoky podél cesty 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 18.15 hodin. 

 

 

 

 
V Číhani dne 29.3.2013                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Zápis ověřili:  Pavel Bílý                                    ……………………………. 

                

                       Jiří Potužák                                  ……………………………. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 


