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

Z Á P I S č. 4/13
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 20.12.2013 v 18.00 hod.
Místo a čas: Hostinec U Potužáků Číhaň, 18.00 – 19.30 hod.
Přítomni: p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Bílý, Potužák, Matouš, Pojar, Holeček
Omluveni: -Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise: p. Matouš, Holeček
Určení zapisovatele: p.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Potužák

Program veřejného zasedání:
1. Provizorium rozpočtu na rok 2014
2. Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017
3. Rozpočtová změna č.4/13
4. Rozpočtová změna č.5/2013
5. Prodej pozemku M.Krupičkové, Pojarové
6. Dodatek č.10 k nájemní smlouvě nanbyt č.4 čp.6
7. Dohody o prov.práce a prac.činnosti na r.2014
8. Inventarizace majetku a závazků obce
9. Informace k novému územnímu plánu obce
10. Různé
11. 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) Rozpočtové provizorium na rok 2014 – s návrhem seznámil přítomné p.starosta, pravidla
rozpočtového provizoria byla připravena OZ a projednána ve finančním výboru.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014.
2) Rozpočtový výhled na období 2015-2017 - s rozpočtovým výhledem seznámil přítomné
p. starosta a poté byl rozpočtový výhled schválen.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Rozpočtový výhled Obce Číhaň na období 2015 –
2017.

3) Rozpočtová změna č.4/2013 – účetní OÚ přednesla změny v rozpočtu. Odůvodnění
prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a výdajů (volby do
Parlamentu ČR, ostatní výdaje). Změna rozpočtu č.4/2013 byla schválena starostou obce
Ing. J.Srbem a provedena s účinností ke 4.11.2013.
NA VĚDOMÍ
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtovou změnu č.4/2013.
4) Rozpočtová změna 5/2013 – účetní OÚ přednesla navrhované změny v rozpočtu.
Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a
výdajů (daň.příjmy, dotace, ostatní výdaje). Změna rozpočtu č.5/2013 se provádí s účinností
ke 20.12.2013.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2013.
5) Prodej pozemku M.Krupičkové, Pojarové, Klatovy 505/III. – záměr obce byl vyvěšen
na ÚD obce, nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo provedeno zaměření pozemku
parc.č.297/68, oddělením z parc.č.297/10 v k.ú.Číhaň. Předmětem prodeje jsou pozemky:
parc.č.297/68 o výměře 786 m², ostatní plocha, k.ú.Číhaň a parc.č.297/44 o výměře 17 m²,
ostatní plocha, k.ú.Číhaň. Cena stanovana 100,--Kč/ m². Na prodej bude sepsána kupní
smlouva. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené, prodávající uhradí daň z
převodu nemovitosti.
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo prodat pozemky parc.č.297/68 a 297/44 v k.ú.Číhaň
p.M.Krupičkové, Pojarové za cenu 100,--Kč/ m².
ROZHODNUTO 7 HLASY
6) Dodatek č.10 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6 s p.Marxem – prodloužení nájemní
smlouvy od 1.1.2014 - 31.12.2014
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Dodatek č.10 k nájemní smlouvě na byt č.4 čp.6
s p.Marxem - prodloužení nájemní smlouvy od 1.1.2014 - 1.12.2014.
7) Dohody o provedení práce a pracovní činnosti na r.2014 - dohody budou uzavřeny ve
stejné podobě jako v r.2013.Dohody budou doplňovány během roku podle potřeb obce.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo uzavření dohod o p.p. a dohod o p.č. na rok 2014.
8) Inventarizace obecního majetku a závazků – bude provedena inventarizační komisí
v době od 20.12.2013 – 31.1.2014 podle vnitřní směrnice č.1/2011 a 2/2011 obce Číhaň.
NA VĚDOMÍ
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí provedení inventarizace obecního majetku.
9) Informace k novému územnímu plánu obce Číhaň – p.starosta informoval o možnosti
podat žádost na pořízení změny územního plánu – prodlouženo do 31.1.2014, tiskopis
žádosti je na internetových stránkách obce. Změna ÚP se týká celé obce i částí obce Nový
Dvůr a Plánička.
NA VĚDOMÍ
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace k novému ÚP obce.
10) Různé

•
•
•
•
•
•

Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 4.1.2014
Informace p. starosty o opravě komunikace a mostu
Petice na záchranu venkovských pošt –možno podepsat na OÚ v Číhani
Pozvání na společné zpívání koled a živý Betlém 24.12.2013 ve 20.00 hod. na návsi
obce
Termíny vývozu popelnic na rok 2014 – pokračují po 14 dnech, harmonogram vývozů
si můžete vyzvednout na OÚ v Číhani a je vyvěšen na ÚD obce
Informace p.starosty o možnosti zájezdu na Hobby 2014 do Českých Budějovic

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 10) Různé.
11) Diskuse
-

P.Vitáková – dotaz na opravu komunikace
P. Nováček – dotaz na fungování obecního rozhlasu
P.Tengler – akce na pomoc Terezce (sbírání platových víček)
P.Šímová – upozornění na špatný stav autobusové zastávky na téčku
P.Šímová – poděkování Obecnímu úřadu Číhaň za práci v r.2013.

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.30 hodin.

V Číhani dne 20.12.2013

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Miloslav Pojar

…………………………….

Jiří Potužák

…………………………….

