
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

 

Z Á P I S  č. 2/14 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  23.6.2014 v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.00 hod. 

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

Omluveni:  --  

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p., Holeček, Bílý 

Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Perniklová, Potužák  

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Závěrečný účet Obce Číhaň za r.2013 

2. Žádost p.Radka Kováříka o odkoupení pozemku p.č. 1161/10 

k.ú. Číhaň 

3. Rozpočtová změna č.1/2014  

4. Rozpočtová změna č.2/2014  

5. Stanovení počtu členů OZ pro volební období 2014-2018  

6. Schválení dotace ze SFŽP na rybník na návsi, schválení 

dodavatele na realizaci stavebních úprav 

7. Smlouva na pojištění majetku obce  

8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č.IV-

120009397/1/VB – Číhaň p302/19, Gála vNN 

9. Schválení členství v DSO Ostružná 

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) Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2013 - účetní OÚ Číhaň p.Kotlanová přednesla rozbor 

hospodaření za rok 2013, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném 

členění podle rozpočtové skladby. Kontrola hospodaření (audit) za r. 2013 byla provedena 

pracovnicemi KÚ PK dne 11.2.2014. Zpráva o výsledku hospodaření obce Číhaň za rok 

2013 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu obce za r. 2013 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. 

SCHVÁLENO 7 HLASY 



 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Číhaň za 

 rok 2013, a to bez výhrad. 

                   
2) Žádost p.Radka Kováříka o odkoupení pozemku p.č. 1161/10 k.ú. Číhaň – o výměře  

    49 m², odděleného od parcel p.č. 1161/4 a 1161/6. Záměr obce byl vyvěšen na ÚD, nebyly 

vzneseny žádné připomínky. Cena stanovena na 50,--/m², bude sepsána kupní smlouva, 

náklady spojené s prodejem ponese kupující.                         

                 ROZHODNUTO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo prodat pozemek 1161/10 v k.ú. Číhaň p.Radku 

Kováříkovi za cenu 50,--/m², 

 

3) Rozpočtová změna č.1/2014 - Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení 

částek dle skutečných příjmů a výdajů (volby do Evropského parlamentu). Změna rozpočtu 

č.1/2014 byla schválena starostou obce Ing. J.Srbem a provedena s účinností k 20.5.2014. 
                                                                  NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtovou změnu č.1/2014. 

4) Rozpočtová změna č.2/2014 - Odůvodnění prováděné změny: navýšení nebo ponížení 

částek dle skutečných příjmů a výdajů (územní plán, opravy a údržba požární ochrana). 

Změna rozpočtu č.2/2014 se provádí s účinností ke 23.6.2014. 
                                                                                                              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo rozpočtovou změnu č.2/2014. 

                                                                

5) Stanovení počtu členů OZ pro volební období 2014-2018 - v souladu s ustanovením § 67 

a § 68 odst.1 zákona č.128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů stanovuje 

zastupitelstvo obce Číhaň počet členů OZ pro volební období 2014-2018 na 7 členů. 

                                                                                                              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo stanovení počtu členů zastupitelstva obce Číhaň pro 

volební období 2014-2018 na 7 členů.  

 

6) Schválení přijetí dotace ze SFŽP na akci „Rybník Na návsi“, schválení dodavatele na 

realizaci stavebních úprav – realizace stavby bude zadána firmě Václav Potužák, Číhaň 7. 

                           SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí dotace a dodavatele stavby – V.Potužák, Číhaň 

7 na akci „Rybník Na návsi“. 

7) Smlouva na pojištění majetku obce – nabídka od pojišťovny Kooperativa (V.Treml) 

13.780,--Kč/rok, dát výpověď u HVP, výpovědní lhůta činí 30 dnů od doručení druhé straně  

  SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření nového pojištění majetku obce s pojišťovnou 

Kooperativa. 

 

8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva 

o právu provést stavbu č.IV-120009397/1/VB – Číhaň p302/19, Gála vNN.  – – záměr 

zřídit věcné břemeno pro ČEZ Distribucde, a.s. na parc.č. 302/14 v k.ú. Číhaň, rozsah v.b. 

28,5m², jednorázová náhrada 1.000,--Kč. 

                   SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření této smlouvy. 

 

9) Schválení členství v dobrovolném svazku obcí Ostružná se sídlem ve Velharticích 

    SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje členství obce Číhaň v dobrovolném svazku obcí Ostružná. 

 

 



10) Různé: 

 

 Převod části zůstatku na BÚ u KB na spořicí účet 

 Volby do OZ se budou konat 10. a 11.10.2014, do 5.8.2014 podání kandidátních listin 

registračnímu úřadu 

 Kontrola OSSZ Klatovy, KÚPK – vidimace a legalizace – vše bez závad 

 Schválení kulturních a sportovních akcí v obci dle plánu akcí na rok 2014 

 

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

 

11) Diskuse 

 

Neproběhla žádná diskuse. 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.00 hodin. 

 

 

 

 

V Číhani dne 23.6.2013                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Zápis ověřili:  Bc. Hana Perniklová                    ……………………………. 

                

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

                           
 
 
 
 


