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

Z Á P I S č. 2/13
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 24.6.2013 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.20 hod.
Přítomni: p. Ing.Srb, Bc.Perniklová, Bílý, Potužák, Matouš, Pojar, Holeček
Omluveni: -Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p.Bílý, Matouš
Určení zapisovatele: p.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Holeček

Program veřejného zasedání:
Závěrečný účet obce Číhaň za r.2012
Žádost p.J.S. o odkoupení pozemku p.č.103/3 a 103/7
Žádost p.M.Z. o odkopení pozemků v k.ú.Plánička
Žádost p.M.K.,P. o odkoupení pozemků 297/10 a 297/44
Rozpočtová změna č.2/13
Žádost Enduro team Klatovy o povolení přejezdu pozemků
při motocyklových závodech
7. Žádost Diakonie o poskytnutí příspěvku na r.2013
8. Zájezd na výstavu Země živitelka do Č.Budějovic
9. Různé
10. Diskuse, závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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) Závěrečný účet Obce Číhaň za rok 2012 – účetní OÚ Číhaň p.Kotlanová přednesla

rozbor hospodaření za rok 2012, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
v plném členění podle rozpočtové skladby. Kontrola hospodaření (audit) za r.2012 byla
provedena pracovnicemi KÚ PK dne 21.2.2013. Zpráva o výsledku hospodaření obce
Číhaň za rok 2012 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu obce za
r. 2012 byl 15 dnů zveřejněn na úřední desce. Připomínky nebyly uplatněny ani písemně
ani ústně při jeho projednání na VZOZ. Projednání závěrečného účtu obce Číhaň se
uzavírá vyjádřením v usnesení.

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Číhaň
za r. 2012, a to bez výhrad.
SCHVÁLENO 7 HLASY
2) Žádost p. J.S. o odkoupení pozemků: p.č.103/7 o výměře 80 m², a část p.č.103/3 o

výměře cca 25 m², oba pozemky ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Číhaň,
pověřeného k jednání na základě plné moci svých dětí. OZ schválilo záměr o prodeji,
záměr obce bude vyvěšen 15 dnů na ÚD obce. Potom bude provedeno zaměření
pozemku a sepsání kupní smlouvy. Cena stanovena na 100,--Kč/m².
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje záměr obce k prodeji těchto pozemků za cenu 100,-Kč/ m².
SCHVÁLENO 7 HLASY
3) Žádost p. M.Z. o odkoupení pozemků: části p.č.371/1,374,84/4 o výměře 57m², a část

p.č.84/4 o výměře 12 m², 84/4, 371/3 o výměře 251 m², všechny pozemky ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Plánička, pověřené k jednání na základě plné moci svých dětí.
Prodej těchto pozemků OZ neschválilo.
NESCHVÁLENO 6 HLASY, ZDRŽEL SE: 1
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje prodej výše uvedených pozemků v k.ú. Plánička.
4) Žádost p. M. K.,P. o odkoupení pozemků: část p.č. 297/10 o výměře cca 1000 m², a

část p.č.297/44 o výměře cca 17 m², oba pozemky ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.
Číhaň. OZ schválilo záměr obce k prodeji pozemku p.č.297/44 o výměře 17 m², a
p.č.297/10 jen o výměře cca 330 m². záměr bude vyvěšen na ÚD, poté bude provedeno
zaměření a sepsání kupní smlouvy. Cena stanovena na 100,--Kč/ m².
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje záměr obce k prodeji těchto pozemků za cenu 100,-Kč/ m².
5) Rozpočtová změna č.2/13 – účetní obce přednesla navrhované změny v rozpočtu.

Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení částek dle skutečných příjmů a
výdajů. Změna rozpočtu č.2/13 se provádí s účinností k 24.6.2013.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2013 k 24.6.2013
6) Žádost Enduro team Klatovy František Ferus, Sedlákova 889, 339 01 Klatovy.o

povolení přejezdu pozemku obce Číhaň při motocyklových závodech – žádost od
Enduro team Klatovy, Žádá o možnost přejezdu pozemků dle přiložené mapy při
motocyklových závodech 17.8.2013.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo žádost a povolilo přejezd pozemků dle zakreslené
trasy v mapě, s tím, že pozemky budou po ukončení závodů uklizeny.

7) Žádost Diakionie o poskytnutí příspěvku na rok 2013 – na pořízení televize do

denního stacionáře
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí příspěku ve výši 1.000,--Kč.
8) Zájezd na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic – v letošním roce možno opět

uspořádat autobusový zájezd.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo uspořádání zájezdu na výstavu Země živitelka.
9) Různé







Nepřidělení dotace z PK na opravu víceúčelové nádrže
Vyúčtování nákladů na rozšíření přístřešku na hřišti
Neudržovaná stavba v Pláničce-řešení
Cesta a most do chalup
V.N.- předběžná žádost o připojení na ČOV u čp.6
Výpověď p.P.H. z nájemní smlouvy na byt č.3, Číhaň čp.6

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


p.Potužák – rameno u kamenictví-odkoupit část pozemku parc.č.201 od p.B.
Potřebná oprava můstku u p.N., čp.47, oslovit dopisem vlastníka nemovitosti.

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.20 hodin.

V Číhani dne 24.6.2013

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Pavel Holeček

…………………………….

Miloslav Pojar

…………………………….

