
Z Á P I S  č. 3/14 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  15.9.2014 v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 18.40 hod. 

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

Omluveni:  p. Bílý 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Perniklová, Matouš 

Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Holeček, Pojar  

 

Program veřejného zasedání: 

 
1. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

2. Rozpočtová změna č.3/2014  

3. Ukončení nájemní smlouvy na byt č.4. Číhaň čp.6 

4. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

5. Volby do OZ 2014 

6. Různé 

7. 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) Smlouva č.14166266 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu 

Životního prostředí – p.starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy, dotace bude 

poskytnuta na akci „Rybník „Na Návsi““. Smlouva byla schválena všemi 6 přítomnými 

zastupiteli. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schválilo Smlouvu č.14166266 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

 

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

částek dle skutečných příjmů a výdajů (dotace, úroky, převody rozpočtových účtů, oprava 

kapličky, vodní díla v krajině). Změna rozpočtu č.3/2014 se provádí s účinností k 31.8.2014. 
                                                                                                              

 SCHVÁLENO 6 HLASY 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2014. 

                                                                

3) Ukončení nájemní smlouvy na byt č.4, Číhaň čp.6 – p.Zdeněk Marx podal výpověď 

nájemní smlouvy, která bude ukončena ke dni 30.11.2014. O nájem bytu požádali manželé 

Ladislav a Hana Hulcovi, Dobřany. Po doložení potřebných dokladů k pronájmu sociálního 



bytu (příloha o výši příjmu a prohlášení o vlastnických právech) bude sepsána nájemní 

smlouva na pronájem bytu od 1.12.2014. 

                                                                                                              SCHVÁLENO 6 HLASY 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo po doložení potřebných dokladů pronajmout obecní byt 

č.4 Číhaň čp.6 manželům Ladislavu a Haně Hulcovým, nájemní smlouva bude sepsána od 

1.12.2014 na 1 rok. 

 

 

4) Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – se uskuteční v sobotu 11.10.2014 na 

stanovištích Číhaň: 8.00 – 9.00, Plánička: 9.15 – 10.00. 

                      NV     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí zajištění svozu odpadu.. 

 

5) Volby do obecních zastupitelstev -  proběhnou ve dnech 10.10. a 11.10.2014, pro OZ 

Číhaň byla zaregistrována jedna kandidátní listina. 

NV 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí volby do OZ a jejich zajištění. 

 

6) Diskuse 

 

Neproběhla žádná diskuse. 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 18.40 hodin. 

 

 

 

 

V Číhani dne 15.9.2014                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Zápis ověřili:  Pavel Holeček                     ……………………………. 

                

                       Miloslav Pojar                                ……………………………. 

                           
 
 
 
 
 


