
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 4/15 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  19.12.2015 v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   Hostinec U Potužáků Číhaň, 18.00 – 19.20 hod. 

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

Omluveni:  --  

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Potužák, Holeček 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Bílý, Matouš 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Pronájem části pozemku p.p.č.85/2 k.ú. Plánička 

2. Rozpočtová změna č.4/205 

3. Rozpočtová změna č.5/205 

4. Rozpočtová změna č.6/205 

5. Plán inventur pro inventarizaci majetku k 31.12.2015 

6. Rozpočet Obce Číhaň na rok 2016 

7. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

8. Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019 

9. Schválení přijatých dotací z PSOV PK 2015 

10. Schválení přijaté dotace z OPŽP 

11. Dohody o p.p. a p.č. na rok 2016 

12. Dodatek č.2 k Odpisovému plánu Obce Číhaň 

13. Zřízení sídla SDH Číhaň IČ: 64864774 na adrese Číhaň 26 

14. Návrh vstupu Obce Číhaň do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., 

Dr.Sedláka 782, 339 01 Klatovy 

15. Různé 

16. 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) Pronájem části pozemku par.č.85/2 k.ú. Plánička o velikosti cca 260 m² – žadatelé 

Dagmar a Július Ištókovi, Plánička 19. Záměr pronájmu byl vyvěšen na 15 dnů na ÚD obce, 

nebyly podány žádné připomínky. OZ schvaluje pronájem části pozemku o velikosti 260 

m² par.č.85/2 k.ú. Plánička od 1.1.2016 za cenu 260,--Kč/rok na dobu neurčitou.  

SCHVÁLENO 7 HLASY 



USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje od 1.1.2016 pronájem části pozemku parc.č.85/2 

v k.ú.Plánička o rozloze 260 m² za cenu 260,--Kč/rok Dagmar a Júliovi Ištókovým, Plánička 

čp.19. 

 

2) Rozpočtová změna č. 4/2015 – změna rozpočtu byla schválena starostou obce a provedena 

s účinností k 20.10.2015   

        NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2015. 

              
3) Rozpočtová změna č. 5/2015 – změna rozpočtu byla schválena starostou obce a provedena 

s účinností k 18.11.2015. 

                   NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2015. 

 

4) Rozpočtová změna č. 6/2015 – Odůvodnění prováděné změny: navýšení částek příjmů 

výdajů dle skutečnosti. Změna rozpočtu č. 6/2015 se provádí s účinností k 19.12.2015. 
                                                                 SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2015. 

 

5) Plán inventur pro inventarizaci majetku k 31.12.2015 – byla jmenována a proškolena 

inventarizační komise – kontrolní výbor ve spolupráci s účetní obce. 

                           NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí provedení inventarizace majetku obce Číhaň  k 

31.12.2015. 

6) Rozpočet obce Číhaň na rok 2016  – návrh rozpočtu byl připraven OZ a projednán ve FV, 

byl vyvěšen na ÚD, ze strany veřejnosti nebyly podány žádné připomínky. OZ ještě 

doplňuje do příjmů na pol. 4112 Neinvestiční dotace +1.000,-- a do výdajů část nákladů na 

pořízení nového LHP na rok 2016 +12.000,--Kč. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. 

Celkové výdaje: 2.803.000,--Kč, celkové příjmy: 2.342.000,--Kč, financování (pol.8115): 

- 461.000,--Kč.  

                                                                                                             SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje rozpočet Obce Číhaň na rok 2016, který 

je sestaven jako přebytkový. 

Celkové příjmy: 2.803.000,--Kč 

Celkové výdaje: 2.342.000,--Kč 

Financování (pol.8115): - 461.000,--Kč 

 

7) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Číhaň a Českou telekomunikační 

infrastrukturou,a.s.Praha – za jednorázovou úhradu ve výši 3.300,--Kč. 

Číslo smlouvy:11010-0479947-TMC_104_LO_P_Zdebořice_OK 

                         SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí 

Číhaň a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. Praha za jednorázovou úhradu ve výši 

3.300,--Kč, číslo smlouvy:11010-0479947-TMC_104_LO_P_Zdebořice_OK. 

 

8) Rozpočtový výhled na období let 2017 - 2019 – s rozpočtovým výhledem seznámil 

přítomné pan starosta, poté byl schválen členy OZ. 

               SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo rozpočtový výhled na období 2017 – 2019. 

 



9) Schválení přijetí dotací z programu PSOV PK 2015   

 Na opravu místní komunikace ve výši 200.000,--Kč (neinvestiční) 

 Na tvorbu nového územního plánu ve výši 150.000,--Kč (investiční) 
   SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí neinvestiční dotace z programu PSOV PK 2015 

ve výši 200.000,-Kč na opravu místní komunikace a přijetí investiční dotace z programu PSOV 

PK 2015 ve výši 1500.000,--Kč na pořízení nového územního plánu obce Číhaň. 

 

10) Schválení přijetí dotace z programu OPŽP na systém využití odpadů – od SFŽP 

31.581,--Kč, od MŽP 536.877,--Kč. 

            SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí investiční dotace z programu OPŽP 2015 v 

celkové výši 568.458,-Kč na nákup nosiče kontejnerů a 2 ks kontejnerů na nakládání s 

bioodpadem. 

 

11) Dohody o provedení práce a pracovní činnosti – budou uzavřeny ve stejné podobě jako 

v roce 2015, podle potřeby budou doplňovány. 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření dohod o p.p. dohod o p.č. na rok 2016. 

 

12) Dodatek č. 2 k odpisovému plánu obce Číhaň – s dodatkem seznámil přítomné pan 

starosta.  

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Dodatek č. 2 k odpisovému plánu Obce Číhaň. 

 

13) Zřízení sídla SDH Číhaň IČ: 64864774 na adrese Číhaň 26, 341 42 Kolinec – členové 

OZ souhlasí se žádostí SDH Číhaň o zřízení sídla na adrese Číhaň 26. 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje zřízení sídla SDH Číhaň IČ: 64864774 na adrese Číhaň 

26, 341 42 Kolinec. 

 

14) Schválení vstupu Obce Číhaň do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., Dr.Sedláka 

782, Klatovy III, 339 01 Klatovy, IČ: 04510984 – seznámil p.starosta 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ:  

Zastupitelstvo obce Číhaň: 

a) schválilo podle ustan. § 84 odst.2 písm. e) zákona o obcích společenskou smlouvu 

společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 782, Klatovy III, 339 01 

Klatovy, IČ: 04510984, rozhodlo o účasti obce Číhaň v této společnostia pověřilo starostu 

obce podpisem společenské smlouvy, 

b) deleguje dle ustan. § 84 odst. 2 písm. f¨) zák. o obcích pana Ing. Josefa Srba, nar. 

18.11.1982, bytem Číhaň 6, jako zástupce obce Číhaň na všech valných hromadách 

společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., konaných do konce tohoto volebního období, 

c) rozhodlo dle ustan. § 85 písm. e) zák. o obcích o peněžitém vkladu obce Číhaň do 

společnosti ve výši 6.000,--Kč, který bude realizován navýšením základního kapitálu.  

d) schválilo uzavření Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění využívání a 

odstraňování odpadů mezi Obcí Číhaň a Pošumavskou odpadovou, s.r.o. Klatovy 

 

15) Různé 

 Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí-informace občanům 



 Kalendáře 2016 – rozdány občanům 

 Pozvánka na živý Betlém na návsi 24.12.2015 ve 20.00 hod. 

 Tříkrálová sbírka v Číhani se bude konat 9.1.2016 

 Informace p. starosty k bioodpadu 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu  15) Různé 

 

16) Diskuse 

Jiří Potužák – pozvání na výroční valnou hromadu SDH Číhaň dne 30.1.2016, 

  dotace na hasiče 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing.Srb v 19.20 hodin. 

 

 

 

 

 

 

V Číhani dne 19.12.2015                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

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

  

 

 

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

 

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


