
 

OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 3/18 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  19.9.2018 v 17.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 17.00 – 19.00 hod. 

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

Omluveni:  p. Potužák 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Matouš, Holeček 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Perniklová, Bílý 

 

Program veřejného zasedání: 

 
1. Změna č. 1 územního plánu obce Číhaň  

2. Zpracovatel změny č. 1 územního plánu obce Číhaň 

3. Bezúplatný převod pozemků Plzeňskému kraji 

4. Zatížení pozemků věcným břemenem 

5. Rámcová smlouva na těžbu dřeva v lese 

6. Nová společenská smlouva Pošumavská odpadová, s.r.o. 

7. Investiční příspěvek obci Zavlekov na projekt PD na stavbu  

        Cyklostezka-Číhaň-Vlčnov 

8. Zvýšení odměny OLH  

9. Dohoda o p.p. na práce v lese  

10. Pojištění právní ochrany obce 

11. Rozpočtové opatření č. 5/2018 

12. Dodatky k nájemní smlouvě na byty č.2 a č.4 Číhaň čp.6 

13. Různé 

14. Diskuse, závěr 

 

Veřejné zasedání zahájil p. Ing. Josef Srb, starosta obce v 17.00 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) Změna č. 1 územního plánu obce Číhaň – změna vyvolána z důvodu záměru výstavby 

nové hasičské zbrojnice. OZ souhlasí s pořízením změny č. 1 ÚP obce Číhaň zkráceným 

způsobem. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň souhlasí s pořízením změny č. 1 ÚP obce Číhaň zkráceným 

způsobem. 



                    
2) Schválení zpracovatele změny č. 1 územního plánu obce Číhaň – změnu zpracuje 

Ing. Eduard Žaluda, Praha, cena díla: 98.000,--Kč + 21% DPH, tj. 118.580,--Kč OZ 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje zpracovatele změny č.1 ÚP obce Číhaň 

Ing. Eduarda Žaludu, Praha a cenu za dílo 98.000,--Kč + 21% DPH, tj. 118.580,--Kč a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 

 

3) Bezúplatný převod pozemků Plzeňskému kraji – p.č. 1280/3 o výměře 62 m2 v k.ú. 

Číhaň, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č.1280/18 o výměře 740 

m2 v k.ú. Číhaň, druh pozemku orná půda. Původně byl schválen prodej pozemků, 

SÚSPK žádá o bezúplatný převod z důvodu, že pozemky budou trvale dotčeny stavbou 

„Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec“. OZ zrušuje schválení prodeje a schvaluje 

bezúplatný převod těchto pozemků Plzeňskému kraji a pověřuje p. starosty podpisem 

darovací smlouvy.                                                               

         SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň ruší prodej a schvaluje bezúplatný převod pozemků – p.č. 

1280/3 o výměře 62 m2 v k.ú. Číhaň, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a 

p.č.1280/18 o výměře 740 m2 v k.ú. Číhaň, druh pozemku orná půda Plzeňskému kraji a 

pověřuje p. starostu podpisem darovací smlouvy. 

 

4) Zatížení pozemků věcným břemenem – p.č.297/10 a p.č.302/14 k.ú. Číhaň pro údržbu 

a opravu kanalizace pro rodinný dům p. Zdeňka Marxe. OZ schválilo zatížení věcným 

břemenem bezúplatně a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

                        SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje zatížení pozemků p.č.297/10 a p.č.302/14 k.ú. Číhaň 

věcným břemenem pro údržbu a opravu kanalizace pro rodinný dům p. Zdeňka Marxe 

bezúplatně a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

5) Rámcová smlouva na těžbu dřeva v obecních lesích – bude sjednána s firmou 

KREEGER, s.r.o. Těšovice 25, 383 01 Prachatice pro těžební práce spojené 

s kůrovcovou kalamitou. 

                                                                     SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rámcovou smlouvu na těžbu dřeva v obecních lesích 

uzavřenou s firmou KREEGER, s.r.o. Těšovice 25, 383 01 Prachatice. 

 

6) Nová společenská smlouva Pošumavská odpadová, s.r.o. – z důvodu vstupu nových 

společníků, OZ schvaluje navýšení základního kapitálu, způsob upsání nových vkladů 

do společnosti a novou společenskou smlouvu. 

SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň:  

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

novou výši 2.065.600,- Kč. 

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

upsány takto: 

- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novu celkovou výši 1.050.000,-

Kč 

-    přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec 

Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chomomyšl vloží vklady ve výši odpovídající počtu 



obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společností 

jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

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

přiloženého návrhu. 

 

7) Investiční příspěvek obci Zavlekov na spoluúčast na projekt PD na stavbu 

„Cyklostezka-Číhaň-Vlčnov“ – OZ schválilo částku pro obec Číhaň, která činí 54.000,-

-Kč. 

           SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí dotace na spoluúčast na projekt PD na 

stavbu „Cyklostezka-Číhaň-Vlčnov“ v částce 54.000,--Kč. 

 

8) Zvýšení odměny odbornému lesnímu hospodáři - návrh na zvýšení odměny z 3.000,-

-Kč/měs. na 5.000,--Kč/měs. OZ se zvýšením odměny souhlasí od 1.10.2018. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje zvýšení odměny OLH na 5.000,--Kč/měs. od 

1.10.2018. 

 

9) Uzavření dohody o provedení práce na práce v lese – v souvislosti s kůrovcovou 

kalamitou bude uzavřena dohoda o p.p. s p. xy.na práce s tímto spojené a to ve výši 200,-

-Kč/hod. od 1.9.2018. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření dohody o provedení práce s p. xy na práce 

spojené se zpracováním kůrovcové kalamity v obecních lesích od 1.9.2018. 

 

10) Nabídka pojištění právní ochrany obce od D.A.S. Rechtsschutz AG – p. starosta 

seznámil s nabídkou na pojištění, OZ byla schválena prostřední varianta pojištění, roční 

pojistné 13.443,--Kč. OZ pověřuje p. starostu podpisem pojistné smlouvy. 

ZDRŽEL SE: 1         SCHVÁLENO 5 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření smlouvy na pojištění právní ochrany obce s 

D.A.S. Rechtsschutz AG, a pověřuje p. starostu podpisem pojistné smouvy. 

 

11) Rozpočtové opatření č. 5/2018 – schváleno s účinností k 19.9.2018, tímto RO se 

schvaluje schodek rozpočtu ve výši 2.115.831,--Kč. 

                                                              SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č.5/2018 s účinností k 19.9.2018. 

 

12) Dodatek k nájemní smlouvě na byty č. 2 a č. 4 Číhaň čp. 6 – OZ schvaluje prodloužení 

nájemních smluv o1 rok. 

   SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodloužení nájemních smluv na byty č. 2 a č. 4 Číhaň 

čp. 6 o 1 rok. 

 

13) Různé 

 

 Volby do OZ a senátu budou ve dnech 5. a 6. 10. 2018 – 1. kolo 

 Odvoz NO a VO bude 24.11.2018 

 Zapojení do vytvoření společného kalendáře Plánicko 

 Dopis od p. Hany Lubasové 

 Stavba RD p. Gála 



 Jednání ohledně vodního zdroje v Pláničce 

 Oprava propustku ke koupališti 

 Lampionový průvod 16.11.2018 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 13)  

 

14) Diskuse 

 

Neproběhla žádná diskuse. 

 

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

 

 

V Číhani dne 19.9.2018                           zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

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

  

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

                

                       Bc. Hana Perniklová    ……………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


