
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 4/16 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  19.12.2016 v 18.00 hod. 

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

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

Omluveni: Matouš 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Bílý, Perniklová 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová 

Ověřovatelé zápisu:   p. Holeček, Potužák 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočtová změna č. 5/2016 

2. Rozpočtová změna č. 6/2016 

3. Rozpočtová změna č. 7/2016 

4. Rozpočet obce Číhaň na rok 2017 

5. Rozpočtový výhled na období 2018-2020. 

6. Společenská smlouva spol.s r.o. Pošumavská odpadová 

7. Dodatek k nájemní smlouvě na byt č. 4 čp. 6 

8. Plán inventur pro inventarizaci majetku k 31.12.2016 

9. Rozpočet DSO Ostružná na r. 2017 

10. Dohody o p.p. a p.č. na rok 2017 

11. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Číhaň pro Sdružení na 

ochranu ohrožených dětí, z.s. 

12. Různé 

13. 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) Rozpočtová změna č. 5/2016 – Odůvodnění prováděné změny: navýšení částek příjmů 

výdajů dle skutečnosti. Změna rozpočtu č. 5/2016 byla schválena starostou obce a 

provedena s účinností k 5.10.2016.  OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2016. 
    NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2016 s účinností k 

5.10.2016. 
 

2) Rozpočtová změna č. 6/2016 - Odůvodnění prováděné změny: navýšení částek příjmů 

výdajů dle skutečnosti. Změna rozpočtu č. 6/2016 byla schválena starostou obce a 

provedena s účinností k 2.11.2016.  OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2016. 
                      NA VĚDOMÍ 



USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtovou změnu č.6/2016 s účinností k 

2.11.2016. 
                                                               

3) Rozpočtová změna č. 7/2016 - Odůvodnění prováděné změny: navýšení částek příjmů 

výdajů dle skutečnosti. OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 7/2016 s účinností k 19.12.2016.

           SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje OZV č. 7/2016 s účinností k 19.12.2016. 

 

4) Rozpočet obce Číhaň na rok 2017 – návrh rozpočtu byl připraven OZ a projednán ve FV, 

byl vyvěšen na ÚD od 1.12.2016 – 19.12.2016, ze strany veřejnosti nebyly podány žádné 

připomínky. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Celkové příjmy: 2.963.000,--Kč, 

celkové výdaje: 2.412.000,--Kč, financování (pol. 8115): - 551.000,--Kč.  

 SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje rozpočet Obce Číhaň na rok 2017, který 

je sestaven jako přebytkový. 

Celkové příjmy: 2.963.000,--Kč 

Celkové výdaje: 2.412.000,--Kč 

Financování (pol.8115): - 551.000,--Kč 

 

5) Rozpočtový výhled na období 2018 – 2020  - s rozpočtovým výhledem seznámil přítomné 

pan starosta, poté byl schválen členy OZ. 

                       SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo rozpočtový výhled na období 2018 – 2020. 

. 

6) Společenská smlouva společnosti s r.o. Pošumavská odpadová – pan starosta seznámil 

přítomné se zněním nové společenské smlouvy. Po projednání OZ obce Číhaň:  

- schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou 

výši 1.885.800,-Kč. 

- souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány 

takto:  

- přistupující noví společníci obec Předslav, obec Zavlekov a obec Podmokly vloží vklady ve 

výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů 

jednotlivých společníků je uvedena v návrhu společenské smlouvy. 

- schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle 

přiloženého návrhu. 

 

              SCHVÁLENO 6 HLASY   

   

USNESENÍ:  

OZ Obce Číhaň: 

 1a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou 

výši 1.885.800,-Kč. 

 

1b) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány 

takto:  

- přistupující noví společníci obec Předslav, obec Zavlekov a obec Podmokly vloží vklady ve 

výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů 

jednotlivých společníků je uvedena v návrhu společenské smlouvy. 

 

1c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle 

přiloženého návrhu. 

 



7) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 4  čp. 6  Číhaň – nájemní smlouva s manžely 

Hulecovými bude prodloužena formou dodatku na 1 rok.                                                       

            SCHVÁLENO 6 HLASY 

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

na 1 rok. 

 

8) Plán inventur pro inventarizaci majetku k 31.12.2016 – 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 

31.12.2016 

 

9) Rozpočet DSO Ostružná na rok 2017 – rozpočet byl zveřejněn na ÚD obce od 25.11.2016 

– 13.12.2016. OZ schválilo tento rozpočet, který je sestaven jako vyrovnaný.  

SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje vyrovnaný rozpočet DSO Ostružná na rok 2017. 

 

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

v roce 2016, podle potřeby budou doplňovány. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření dohod o p.p. dohod o p.č. na rok 2017. 

 

11) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Číhaň pro Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s. 

Praha 1 – Nové Město – žádost nebyla OZ schválena.  

       NESCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Číhaň pro 

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s. Praha 1 – Nové Město. 

 

12) Různé 

 Byly rozdány kalendáře „Hasičky SDH Číhaň 2017“  

 Pozvání na živý betlém 24.12.2016 ve 20.00 hod., v 9.00 hod. příprava na návsi 

 DA pro JSDHO bude předán do konce roku, prohlídka automobilu 20.12.2016 

 

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

 

13) Diskuse a závěr 

 pan starosta poděkoval všem za letošní práci a popřál do nového roku 

 

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

 

 

V Číhani dne 19.12.2016                            zapsala: Miluše Kotlanová   

 

 

 

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

  

Zápis ověřili:  Jiří Potužák                                  ……………………………. 

                

                       Pavel Holeček                    ……………………………. 
 
 


