
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

 

Z Á P I S  č. 1/14 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  31.3.2014 v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.10 hod. 

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

Omluveni:  --  

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p.Perniklová, Holeček 

Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Matouš, Bílý 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočet Obce Číhaň na r.2014 

2. Schválení účetní závěrky za rok 2013 

3. Bezúplatný převod pozemků obci od ÚZSVM 

4. Změna otevíracích hodin České pošty Číhaň 

5. Přijetí dotace PSOV PK 2014 

6. Žádost p.M.Paukerta o finanční dar 

7. Žádost p.P.Gály o souhlas se stavbou RD 

8. Uzavření nové smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. 

9. Souhlas s realizací strategie MAS Pošumaví 

10. Zájezd na výstavu HOBBY České Budějovice 

11. Různé 

12. 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) Rozpočet Obce Číhaň na rok 2014 – s rozpočtem obce na rok 2014 seznámil přítomné 

p.starosta. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Rozpočet byl vyvěšen 15 dnů na úřední 

desce, nebyly podány žádné připomínky. Do doby schválení rozpočtu platilo rozpočtové 

provizorium schválené na VZ OZ 20.12.2013.  Rozpočet je schválen na paragrafy, bude 

rozepsán na položky, na přesun položek v rámci jednoho paragrafu se nemusí dělat 

rozpočtové změny. 

 SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje rozpočet obce Číhaň na rok 2014. 

Rozpočet obce na rok 2014 je přebytkový.  

Celkové příjmy:   Kč: 2.716.400,-- 

Celkové výdaje:   Kč: 2.616.543,-- 

Rozdíl příjmů a výdajů:   Kč:  99.857,-- 
 



                    
2) Schválení účetní závěrky za rok 2013  – 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 31.12.2013 včetně výsledku hospodaření.  

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje účetní závěrku obce Číhaň sestavenou k 31.12.2013, 

včetně výsledku hospodaření. 

 

3) Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM - na základě nabídky ÚZSVM bezúplatně 

převést pozemky v k.ú. Číhaň p.č. 1187/2 a 1187/4 ostatní plocha, silnice užívány jako místní 

komunikace. Záměr  obce byl vyvěšen 15 dnů na ÚD obce, nebyly vzneseny žádné 

připomínky. Obec podá žádost o převod těchto pozemků.   
                                                              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje bezúplatný převod pozemků v k.ú. Číhaň p.č. 1187/2 

a 1187/4 ostatní plocha, silnice od ÚZSVM. 

 

4) Změna otevíracích hodin provozovny České pošty v obci Číhaň – od 1.4.2014 bude 

pošta otevřena v této době: 

Po + pá: 14.00 – 17.00 

Út +st + čt    8.00 – 11.00 

                                                                                                             SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo novou otevírací dobu provozovny České pošty v Číhani 

ve výše uvedených hodinách. 

                                                                

5) Přijetí dotace z dotač.titulu PSOV PK 2014 projekty obcí – schválení přijetí dotace ve 

výši 200.000,-- na akci „Oprava víceúčelové nádrže“. Realizace opravy bude zadána firmě 

Kamenictví zednictví Václav Petráň, Mladice 14, Kolinec, cena za dílo je 564.000,--Kč. 

                                                                                                             SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo přijetí dotace z PK ve výši 200.000,-- na akci „Oprava 

víceúčelové nádrže“ a zadání realizace opravy firmě Kamenictví zednictví Václav Petráň, 

Mladice 14, Kolinec za cenu 564.000,--Kč. 

 

6) Žádost p.Miroslava Paukerta, Číhaň 14 o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- 

za účelem reprezentování ČR na MS v benchpressu v Anglii ve dnech 17.-19.4.2014. 

                        SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí finačního daru p. M.Paukertovi ve výši 

10.000,-- na reprezentaci na MS v benchpressu v Anglii. 

 

7) Žádost p.Petera Gály, Častkovce 341, SR  – o souhlas se stavbou rodinného domu, vrtané 

studny, prefabrikované odpadní jímky na vyvážení, vsakovacích drénů pro dešťové vody a 

drenáž na pozemcích p.č. 302/19 a 297/52 v k.ú. Číhaň a souhlas s napojením na místní 

komunikaci a stanovisko k existenci sítí ve správě obce na dotčených pozemcích.  

SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň souhlasí s výše uvedenou stavbou a s ní spojenými úpravami, na 

dotčených pozemcích se nenachází žádné sítě ve správě obce. 

 

8) Uzavření nové smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s.  – o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů mezi firmou EKO-KOM,a.s. a Obcí Číhaň. 

         SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření nové smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. 

 



 

9) Souhlas s realizací Strategie MAS Pošumaví – vyjádření k realizaci Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví, z.s.p.o. na období 2014 – 2020 na 

správním území Obce Číhaň. 

                  SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje území MAS Pošumaví, z.s.p.o. na období 2014 – 2020 na správním území Obce 

Číhaň. 

 

10) Zájezd na výstavu HOBBY v Českých Budějovicích – podle zájmu občanů možno 

uspořádat zájezd dne 17.5.2014. 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň souhlasí s uspořádáním zájezdu na výstavu HOBBY 17.5.2014.  

 

11) Různé 

 

 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota 31.5.2014 

            Číhaň: 9.00 – 10.00,  Plánička: 10.00  – 10.30 hod. 

 Podána žádost na příspěvek na potřeby JSDHO Číhaň ve výši 107.224,--KČ 

 Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. a 24.5.2014 

 Pochod pohádkovým lesem z Habartic do Zdebořic bude v sobotu 10.5.2014 

 Okrsková soutěž hasičů se uskuteční 31.5.214 ve Zdebořicích 

 Členství v DSO Ostružná - informace p.starosty 

 

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

 

12) Diskuse 

 

Neproběhla žádná diskuse. 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.10 hodin. 

 

 

 

 

V Číhani dne 31.3.2014                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

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

                

                       Vladimír Matouš                          ……………………………. 

                           
 
 
 


