
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 3/17 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  25.9.2017 v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.00 hod. 

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

Omluveni:  --  

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Perniklová, Bílý 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Pojar, Potužák 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočtová změna č.4/2017 

2. Rozpočtová změna č.5/2017 

3. Rozpočtová změna č.6/2017 

4. Žádost p. Ladislava Janouška o odkoupení části pozemku p.č. 213/3 

v k.ú. Číhaň 

5. Odkoupení pozemku p.č. 1176/2 v k.ú. Číhaň-schválení 

aktualizovaného posudku 

6. Dodatek k nájemní smlouvě na byt č.2 čp. 6 

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

8. Výměna oken v budově čp. 6 Číhaň 

9. Různé 

10. 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) Rozpočtové opatření č. 4/2017 – schváleno starostou obce s účinností k 9.8.2017, 

financování se nemění. 

         NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017 s účinností k 9.8.2017. 

                    

2) Rozpočtové opatření č. 5/2017 – schváleno starostou obce s účinností k 4.9.2017, 

financování se nemění. 

        NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č.5/2017 s účinností k 4.9.2017. 

 



3) Rozpočtové opatření č. 6/2017 – schváleno s účinností k 25.9.2017, tímto RO se 

schvaluje přebytek rozpočtu ve výši  914.120,--Kč. 

                                                              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č.6/2017 s účinností k 25.9.2017. 

 

4) Žádost p. Ladislava Janouška o odkoupení části pozemku cca 70 m² p.č. 213/3 

v k.ú. Číhaň - přijata žádost, OZ s prodejem souhlasí, záměr obce bude vyvěšen na ÚD 

obce po dobu 15 dnů. Poté bude provedeno zaměření pozemku.                                                   

              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje záměr obce prodat část pozemku p.č. 213/3 v k.ú. Číhaň 

o výměře cca 70 m². 

 

5) Schválení aktualizovaného posudku ceny pozemku p.č. 1176/2 v k.ú. Číhaň o výměře 

1953 m², ostatní plocha, ostatní komunikace – cena včetně nákladů spojených 

s prodejem pro rok 2017 činí 55.000,--Kč. OZ schvaluje odkoupení pozemku p.č.1176/2 

v k.ú. Číhaň za cenu 55.000,--Kč. 

                                                                                    SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje odkoupení pozemku p.č.1176/2 v k.ú. Číhaň za cenu 

55.000,--Kč včetně nákladů spojených s prodejem. 

 

6) Dodatek k nájemní smlouvě na byt č.2 čp. 6 – nájemní smlouva bude prodloužena 

formou dodatku na 1 rok.                                                                          

                                SCHVÁLENO 7 HLASY     

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

na 1 rok. 

 

7) Dodatek k nájemní smlouvě na byt č.4 čp. 6 – nájemní smlouva bude prodloužena 

formou dodatku na 1 rok.                                                                           

                                                                                                        SCHVÁLENO 7 HLASY     

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

na 1 rok. 

 

8) Výměna oken v budově čp. 6 Číhaň (bytový dům) – z došlých nabídek byla vybrána 

nejnižší nabídka p. Romana Chramosty, Ledce 296. 

                                                                SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje provedení výměny oken v čp.6 Číhaň firmou Roman 

Chramosta, Ledce 296. 

 

9) Různé 

 

 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota 11.11.2017 

            Číhaň: 8.00 – 9.00,  Plánička: 9.15 – 9.30 hod. 

 Vyjádření k možnosti využití pozemku, informace o existenci vodovodu a kanalizace 

 Volby do PS PČR 20.10.2017 – 21.10.2017 

 Lampionový průvod 17.11.2017 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 9)  

 

10) Diskuse 

 

 Návrh p. starosty na zakoupení mulčovače do lesa 



 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing. Srb v 19.00 hodin. 

 

 

 

 

V Číhani dne 25.9.2017                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Zápis ověřili:  Miloslav Pojar                             ……………………………… 

                

                       Jiří Potužák                     ……………………………… 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


