
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

Z Á P I S  č. 3/15 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  21.9.2015 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 

Omluveni:  p. Holeček 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Potužák, Bílý 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Bc.Perniklová, Pojar 

 

Program veřejného zasedání: 

1. Žádost o pronájem pozemku  

2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti 

3. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 č.4 čp. 6 

4. Schválení výběru dodavatele  

5. Výběr dodavatele na opravu komunikace v Číhani 

6. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

7. Žádost Diakonie ČCE Plzeň o poskytnutí daru  

8. Finanční podíl obce Číhaň – nákup ořezávací pily 

9. Rozpočtová změna č. 3/15 

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) Žádost o pronájem části pozemku par.č.85/2 k.ú. Plánička o velikosti cca 260 m² – 
žadatelé Dagmar a Július Ištókovi, Plánička 19. OZ schválilo záměr pronájmu, který bude 

vyvěšen na 15 dnů na ÚD obce. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo záměr obce pronajmout část pozemku parc.č.85/2 v k. 

o rozloze cca 260 m². 
 

2) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IE-12-0005287/1 Plánička, 

č.e.1,NN – uzavřená mezi Obcí Číhaň a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

 



 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti 

č.IE-12-0005287/1 Plánička, č.e.1,NN, uzavřenou mezi Obcí Číhaň a ČEZ Distribuce, a.s. 

Děčín.              

3) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 a č.4 v čp.6 Číhań – obě nájemní smlouvy 

budou prodlouženy formou dodatku k nájemní smlouvě na dobu l roku. 

SCHVÁLENO 6 HLASY  

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 a č.4 v čp. 6  

Číhaň na dobu 1 roku.  

 

4) Schválení výběru dodavatele na projekt „Zavedení systému využití biologicky 

rozložitelných odpadů“ – Agrowest , a.s., Božkovská 397/15, Plzeň a uzavření kupní 

smlouvy na dodání 2 ks velkoobjemových kontejnerů 16m³ a 1 ks nového traktorového 

nosiče kontejnerů za celkovou cenu 613.470,--Kč včetně DPH. 

                                                              SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje výběr dodavatele Agrowest, a.s., Božkovská 397/15, 

Plzeň a uzavření kupní smlouvy na dodání 2 ks velkoobjemových kontejnerů 16m³ a 1 ks 

nového traktorového nosiče kontejnerů za celkovou cenu 613.470,--Kč včetně DPH. 

 

5) Výběr dodavatele na opravu místní komunikace v Číhani – opravu provede firma 

Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I Klatovy. OZ schvaluje také Smlouvu o dílo 

č.081/2015 na tuto opravu za cenu 578.696,42  Kč vč.DPH 21%.                           

                    SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje dodavatele Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I 

Klatovy na opravu místní komunikace v Číhani a Smlouvu o dílo č.081/2015 na uvedenou 

akci.                                                                 

6) Smlouva č.15235414 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního 

programu ŽP – na poskytnutí dotace projektu „Zavedení systému využití biologicky 

rozložitelných odpadů“. 

                                                                                                            SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schválilo uzavření smlouvy č.15235414 o 

poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP. 

7) Žádost Diakonie ČCE Plzeň – o poskytnutí příspěvku na sociální služby ve prospěch 

Jana Pláničky, Číhaň 39. OZ schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 3000,--Kč na 

tento účel. 

                        SCHVÁLENO 6 HLASY    

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000,- Kč 

z rozpočtu obce Číhaň Diakonii ČCE Plzeň na sociální služby ve prospěch Jana Pláničky, 

Číhaň 39. 

8) Finanční podíl obce Číhań ve výši 20.000,-Kč – na nákup ořezávací pily pořízené ZSPO 

Plánicko. OZ schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Číhaň ve výši 20.000,--

Kč ZSPO Plánicko na nákup ořezávací pily, ceník práce a provozní řád ořezávací pily. 

               SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo poskytnutí účelové dotace 20.000,--Kč z rozpočtu 

obce Číhaň ZSPO Plánicko (finanční podíl na nákup ořezávací pily pořízené ZSPO Plánicko), 

ceník práce a provozní řád ořezávací pily. 



 

9) Rozpočtová změna č.3/15 – Odůvodnění prováděné změny: navýšení částek výdajů 

(poskytnutí účelových dotací, územní plán obce, lesní hospodářství). Změna rozpočtu 

č.3/2015 se provádí s účinností k 21.9.2015. 
SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2015 s účinností k 21.9.2015. 

10) Různé 

 Oznámení o provedení kontroly KÚPK –využití dotace PSOV 2014 

 Svoz NO a VO proběhne dne 24.10.2015: Číhaň 9.00 – 10.00, Plánička 10.10 – 10.45 

 Informace p. starosty o průběhu tvorby nového územního plánu  

 Podána žádost na novou certifikaci lesů 

 Přidání l ks akumulačních kamen do bytu č.2 v čp.6 (z bytu č.4) 

 

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

11) Diskuse 

 

Neproběhla žádná diskuse. 

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

 

 

 

V Číhani dne 21.9.2015                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

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

  

 

 

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

                

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

                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 


