
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 1/17 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  27.3.2017 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, Holeček 

Omluveni:  --  

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Perniklová, Holeček 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Pojar, Matouš 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočtové opatření č.1/2017 

2. Změna čísla položky rozpočtové skladby 

3. Rozpočtové opatření č.2/2017 

4. Žádost Oblastní charity o dotaci z rozpočtu Obce Číhaň 

5. Žádost Sokola Zavlekov o dotaci z rozpočtu obce Číhaň 

6. Smlouva mezi Obcí Číhaň a Plzeňským krajem o poskytnutí   

účelové dotace na dopravní obslužnost 

7. Žádost o odkoupení části pozemku č. 297/10 v k.ú. Číhaň 

8. Vyhodnocení 3 nabídek na zakázku „Oprava MK Nový Dvůr, 

II.etapa - příjezdová komunikace 

9. Smlouva o dílo s vybranou firmou Silnice Klatovy, a.s. 

10. Schválení podaných žádostí o dotace na r. 2017 

11. Návrh závěrečného účtu DSO Ostružná za r. 2016 

12. Žádost o posouzení výše platby za svoz komunálního odpadu 

13. Žádost p. Z. Marxe o prodloužení termínu kolaudace rodinného 

domu bez penalizace 

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů mezi Obcí Číhaň a firmou EKOKOM 

15. Schválení darování kopírky RICOH ZŠ Plánice 

16. Zapojení obce Číhaň do projektu PSOV 2017 na nákup 

mechanizační techniky na opravu výtluků MK 

17. Různé 

18. 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.1/2017 – změna u § 6171 mezi položkami 5 a 6, financování se 

nemění. Bylo schváleno starostou obce a provedeno s účinností k 9.2.2017. 

NA VĚDOMÍ 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 s účinností 

k 9.2.2017 

                    
2) Změna čísla položky rozpočtové skladby – účetní obce seznámila se změnou čísla 

položky ve schváleném rozpočtu na r. 2017, kde od 1.1.2017 zrušenou pol. 1351 

nahradila pol. 1382. 

    NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí změnu čísla položky rozpočtové skladby. 

 

3) Rozpočtové opatření č.2/2017 – schváleno s účinností k 27.3.2017, tímto RO se 

schvaluje přebytek rozpočtu ve výši 490.120,--Kč. 

                                                              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017 s účinností k 27.3.2017. 

 

4) Žádost Oblastní charity Klatovy o dotaci z rozpočtu obce Číhaň - přijata žádost o 

poskytnutí účelové dotace ve výši 13.500,-- na pokrytí nákladů na PHM a opravy 

automobilů charitní pečovatelské služby v rámci péče o občany obce. OZ schvaluje 

poskytnutí dotace v částce 5.000,-- Oblastní charitě Klatovy. 

                                                                       

         SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce v částce 

5.000,--Kč Oblastní charitě Klatovy. 

 

5) Žádost Sokola Zavlekov o dotaci z rozpočtu obce Číhaň – přijata žádost o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu obce Číhaň na činnost v r. 2017. 

                                                                     PROTI 3 HLASY           SCHVÁLENO 4 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schválilo poskytnutí účelové dotace na činnost z rozpočtu obce 

v částce 2.000,--Kč Sokolu Zavlekov. 

 

6) Smlouva mezi obcí Číhaň a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na 

dopravní obslužnost – přijata žádost o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji 

z rozpočtu obce Číhaň ve výši 12.180,-Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017. 

OZ schvaluje poskytnutí účelové dotace a znění smlouvy. 

                        SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji 

z rozpočtu obce Číhaň ve výši 12.180,-Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017. 

 

7) Žádost manž. Salvetrových o odkoupení části pozemku p.č. 297/10 v k.ú. Číhaň o 

výměře cca 1040 m² – p.starosta seznámil přítomné se žádostí, záměr byl schválen, 

dohodnuto ještě místní šetření. Výměra prodávaného pozemku bude upřesněna.             

                                                                    PROTI 2 HLASY         SCHVÁLENO 5 HLASY   

   

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje záměr obce prodat část pozemku parc.č. 297/10  

v k.ú. Číhaň jehož výměra bude upřesněna. Záměr bude zveřejněn na ÚD obce Číhaň. 

 



 

8) Vyhodnocení 3 nabídek na zakázku „Oprava MK Nový Dvůr II. etapa – příjezdová 

komunikace“  - byly doručeny 3 nabídky od firmy Silnice Horšovský Týn, a.s., Silnice 

Klatovy, a.s., ZNAKON, a.s. Sousedovice. Byla vybrána nejnižší nabídka firmy Silnice 

Klatovy, a.s. 

         SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň vybralo firmu Silnice Klatovy, a.s. na realizaci zakázky 

„Oprava MK Nový Dvůr II. etapa – příjezdová komunikace“. 

 

9) Smlouva o dílo s vybranou firmou Silnice Klatovy, a.s. Vídeňská 190/II, 339 01 

Klatovy – na opravu MK Nový Dvůr II. etapa schválena za cenu díla 932.418,01 Kč, 

termín dokončení 15.9.2017. Akce bude realizována pouze při poskytnutí dotace. 

                                                              SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje smlouvu o dílo s vybranou firmou Silnice Klatovy, 

a.s. Vídeňská 190/II, 339 01 Klatovy na opravu MK Nový Dvůr II. etapa. 

 

10)  Schválení podaných žádostí o dotace na r. 2017 – na PK byla podána žádost: 

-  na opravu MK Nový Dvůr II. etapa – příjezdová komunikace 

-  na věcné vybavení JSDHO Číhaň 

 SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádostí o dotaci na opravu MK Nový Dvůr II. 

etapa – příjezdová komunikace a na věcné vybavení  JSDHO Číhaň. 

 

11)  Návrh závěrečného účtu DSO Ostružná na rok 2016 – p. starosta seznámil 

s návrhem, návrh je zveřejněn na ÚD obce. 

 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje návrh závěrečného účtu DSO Ostružná za rok 2016. 

 

12) Žádost o posouzení výše platby za svoz domovního odpadu na rok 2017 – podal p. 

Martin Uhel za rekreační objekt Nový Dvůr 5. OZ neschválilo snížení nebo zrušení 

platby místního poplatku za odpady za r. 2017. 

    NESCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje snížení nebo zrušení platby místního poplatku za 

odpady za r. 2017 za rekreační objekt Nový Dvůr 5. 

 

13) Žádost p. Zdeňka Marxe o možnost prodloužení termínu kolaudace rodinného 

domu do 31.5.2018 bez udělení sankcí  

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodloužení termínu kolaudace rodinného domu p. 

Zdeňka Marxe do 31.5.2018 bez udělení sankcí. 

 

14) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi 

firmou EKO-KOM, a.s. a Obcí Číhaň 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů mezi firmou EKO-KOM, a.s, a Obcí Číhaň. 

 

15) Schválení darování starší kopírky RICOH Základní škole Plánice – OZ souhlasí 

s darováním ZŠ Plánice, bude sepsána darovací smlouva. 



SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje darování starší kopírky RICOH Základní škole 

Plánice. 

16) Zapojení Obce Číhaň do projektu PSOV PK 2017 na nákup mechanizační techniky 

na opravu výtluků místních komunikací  rámci MR Plánicko, z.s.p.o. 

  SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje zapojení obce Číhaň do projektu PSOV 2017 na 

nákup mechanizační techniky na opravu výtluků místních komunikací  rámci MR Plánicko, 

z.s.p.o. 

 

17) Různé 

 

 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota 20.5.2017 

            Číhaň: 8.00 – 10.00,  Plánička: 10.00 – 10.15 hod. 

 Úprava okolí zvoničky – nákup rostlin a výsadbu zajistí Patlejchovi a p.Kováříková 

 Obchvat Brodu – nabídka 150 Kč/m² 

 Umístění reklamy V.Potužáka na autobusových čekárnách za jejich údržbu – končí 

období 5 let – dohodnout co dále – p. Bílý, p. Srb 

 Okrsková soutěž hasičů se uskuteční 20.5.2017 ve Skránčicích 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 17)  

 

18) Diskuse 

 

 Údržba zeleně v r. 2017  

 Silnice náves – p. Kováříková 

 

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

 

 

 

 

V Číhani dne 21.3.2017                            zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Zápis ověřili:  Vladimír Matouš                         ……………………………. 

                

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


