
                          Z Á P I S  č. 5/14 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  15.12.2014 v 17.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 17.00 – 18.10 hod. 

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

Omluveni:  p. Holeček 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Potužák, Pojar 

Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Bc. Perniklová, Matouš  

 

Program veřejného zasedání: 

 
1. Provizorium rozpočtu na rok 2015 

2. Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018 

3. Rozpočtová změna č.5/2014  

4. Rozpočtová změna č.6/2014  

5. OZV č.1/2014 Požární řád obce Číhaň 

6. Stanovení ceny za palivové dřevo-samovýroba 

7. Vstup do projektu Plzeňský kraj-bezpečný kraj 

8. Dohody o p.p. a p.č. na rok 2015 

9. Věcné dary k jubileím 

10. Dodatek č.1 k Odpisovému plánu obce Číhaň 

11. Různé 

12. Diskuse, závěr 

 

Veřejné zasedání zahájil p. Ing.Josef Srb, starosta obce v 17.00 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) Provizorium rozpočtu na rok 2015 – p.starosta seznámil přítomné s rozpočtovým 

provizoriem na rok 2015, pravidla rozpočtového provizoria byla připravena OZ a 

projednána ve finančním výboru. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015. 

 

2) Rozpočtový výhled na období 2016-2018 s rozpočtovým výhledem seznámil přítomné 

pan starosta a poté byl rozpočtový výhled schválen. 

                                                                                                                   SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo rozpočtový výhled na období 2016-2018. 

                                                                



3) Rozpočtová změna č. 5/2014 – účetní OÚ přednesla změnu rozpočtu. Odůvodnění 

prováděné změny: nové pojištění majetku obce +12.000 Kč. Změna rozpočtu č.5/2014 

byla schválena starostou obce Ing. J. Srbem a provedena s účinností k 11.11.2014. 
                                                                                                                           NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtovou změnu č.5/2014. 

 

4) Rozpočtová změna č. 6/2014 – 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.6/2014 se provádí 

s účinností k 15.12.2014. 
                       

                  SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2014. 

 

5) OZV č.1/2014 – Požární řád -  p.starosta seznámil přítomné se zněním Požárního řádu 

obce Číhaň. OZV bude vyvěšena na ÚD 15 dnů, poté nabývá účinnosti. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje OZV č. 1/2014 – Požární řád obce Číhaň. 

 

6) Stanovení ceny za prodávané palivové dřevo vytvořené samovýrobou – p. Jiřím 

Potužákem byla navržena cena  150,--Kč/PRM, ostatní zastupitelé s touto cenou 

souhlasili a od 1.1.2015 ji schvalují. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň stanovuje od 1.1.2015 cenu za prodávané palivové dřevo  

vytvořené samovýrobou 150,--Kč/PRM. 

. 

7) Vstup do projektu Plzeňský kraj-bezpečný kraj – pan starosta podal informaci 

k tomuto projektu, vstup byl členy OZ schválen. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje vstup do projektu Plzeňský kraj-bezpečný kraj. 

 

8) Dohody o pp. a pč. na rok 2015 - dohody budou uzavřeny ve stejné podobě jako 

v r.2014. Dohody budou doplňovány během roku podle potřeb obce. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo uzavření dohod o p.p. a dohod o p.č. na rok 2015. 

 

9) Věcné dary k životním jubileím – návrh darovat k životním jubileím od 65. roku věku 

a dále po každých pěti letech dárkový balíček v hodnotě 350,--Kč. Členové OZ tento 

návrh schválili. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo od 1.1.2015 darovat k životnímu jubileu od 65. roku 

věku a dále po každých pěti letech dárkový balíček v hodnotě 350,--Kč. 

 

10) Dodatek k Odpisovému plánu obce Číhaň – s dodatkem seznámila přítomné p. účetní, 

členové OZ jej schválili. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo Dodatek k odpisovému plánu Obce Číhaň.  

 

 



11) Různé 

 

 Příprava žádosti o dotaci z programu PK PSOV 2015 

 Inventarizace majetku 

 Pozvánka na živý Betlém a společné zpívání koled dne 24.12.2014 od 20.00 hod. na 

návsi obce 

 Na začátku měsíce ledna proběhne v Číhani Tříkrálová sbírka 

 Pozvánka na zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze dne 21.2.2015 

 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 12) Různé.  

 

 

12) Diskuse 

 

 

Neproběhla žádná diskuse. 

 

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

 

 

 

 

 

 

V Číhani dne 15.12.2014                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

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

                

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

                           
 
 

 
 
 

 

 
 


