OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec,
tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz

Z Á P I S č. 1/19
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 27.3.2019 v 17.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 17.00 – 19.10 hod.
Přítomni: p. Ing. Srb, Bílý, Potužák, Pojar, Bc. Perniklová, Kovářík, Nováček
Omluveni: -Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p. Potužák, Bílý
Určení zapisovatele: p. Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Perniklová, Kovářík

Program veřejného zasedání:
Závěrečný účet obce Číhaň za r.2018
Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Odkoupení pozemku p. č 310 k.ú. Číhaň orná půda
Žádost a smlouva mezi Plzeňským krajem a Obcí Číhaň o poskytnutí
účelové dotace na dopravní obslužnost
6. Žádost Seniorského centra Písek o dotaci z rozpočtu Obce Číhaň
7. Žádost Oblastní charity Klatovy o poskytnutí účelové dotace
8. Schválení podané žádosti o dotaci na PK PSOV 2019
9. Schválení podané žádosti o dotaci na věcné vybavení JSDH
10. Výběr dodavatele a Smlouva o dílo na opravu MK Nový Dvůr
IV. etapa - příjezdová komunikace
11. Různé
12. Diskuse, závěr
1.
2.
3.
4.
5.

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) Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2018 – účetní obce předložila rozbor hospodaření za rok
2018, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby a návrh závěrečného účtu. Kontrola hospodaření (audit) za r. 2018 byla
provedena pracovnicemi KÚ PK dne 4.3.2019. Zpráva o výsledku hospodaření obce Číhaň za
rok 2018 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu obce za r. 2018 je více
než 15 dnů zveřejněn na úřední desce a rovněž v elektronické podobě. Připomínky nebyly
uplatněny ani písemně ani ústně při jeho projednání na VZOZ. Projednání závěrečného účtu
obce Číhaň se uzavírá vyjádřením: Zastupitelstvo obce Číhaň schvaluje bez výhrad celoroční
hospodaření obce Číhaň a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy Krajského úřadu
Plzeňského kraje, ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.
SCHVÁLENO 7 HLASY

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň Číhaň projednalo a schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce
Číhaň a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje,
ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.
2) Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření obce Číhaň za rok 2018 - účetní
závěrka obce se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Tyto účetní výkazy byly
přijaty do CSÚIS bez připomínek a byly předloženy ke schválení zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Číhaň za rok 2018 včetně výsledku
hospodaření, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Číhaň za rok 2018 včetně
výsledku hospodaření, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
3) Rozpočtové opatření č. 1/2019 – OZ schvaluje opatření s účinností k 27.3.2019. Financování:
tímto RO se schvaluje schodek rozpočtu ve výši 92.887,--Kč.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 a z něho vyplývající
financování s účinností k 27.3.2019.
4) Odkoupení pozemku p. č. 310 k. ú. Číhaň, druh pozemku: orná půda, výměra: 5.125 m²
– záměr obce byl vyvěšen na ÚD od 25.2.2019 – 13.3.2019. OZ schválilo odkoupení pozemku
za sjednanou cenu 86.000,--Kč a úhradu poplatků s prodejem spojených.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje odkoupení pozemku p.č. 310 v k.ú.Číhaň za sjednanou cenu
86.000,--Kč a úhradu poplatků s prodejem spojených.
5) Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost na rok
2019, Smlouva mezi Obcí Číhaň a Plzeňským krajem – přijata žádost o poskytnutí účelové
dotace Plzeňskému kraji z rozpočtu obce Číhaň ve výši 11.275,--Kč na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2018. 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 11.275,--Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019.
6) Žádost Seniorského domu Písek o dotaci z rozpočtu obce Číhaň na provoz – OZ
neschvaluje poskytnutí dotace.
NESCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Číhaň Seniorskému
domu Písek.
7) Žádost Oblastní charity Klatovy o dotaci z rozpočtu obce Číhaň - přijata žádost o
poskytnutí účelové dotace ve výši 6.000,-- na pokrytí nákladů na PHM a opravy automobilů
charitní pečovatelské služby v rámci péče o občany obce. OZ schvaluje poskytnutí dotace
v částce 6.000,-- Oblastní charitě Klatovy.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce v částce
6.000,--Kč Oblastní charitě Klatovy.
8) Schválení podané žádost o dotaci z PSOV 2019 na PK - na opravu místní komunikace Nový
Dvůr IV. etapa – příjezdová komunikace. OZ schválilo podání žádosti.
SCHVÁLENO 7 HLASY

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace
Nový Dvůr IV. etapa – příjezdová komunikace.
9) Schválení žádostí o dotaci podané na PK – na vybavení a opravy neinvestiční povahy
JSDHO Číhaň.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádostí o dotaci na vybavení a opravy neinvestiční
povahy JSDHO Číhaň pro r. 2019.
10) Výběr dodavatele a smlouva o dílo na opravu MK Nový Dvůr IV. etapa – OZ vybralo
firmu Silnice Klatovy, a.s., byla uzavřena smlouva o dílo na 1.078.650,93 Kč včetně DPH.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje dodavatele akce firmu Silnice Klatovy, a.s. a smlouvu o
dílo ve výši 1 078 650,93 Kč.
11) Různé






Náběry vzorků z VKV – zjistí p. Pojar
Svoz NO + VO 27.4.2019 Číhaň 7.30 – 8.15, Plánička 8.30 – 8.45
RD p. Gála – upozornit
Prodej parcel na výstavbu RD
P. Hulec – balkon

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 11) Různé
12) Diskuse
p. starosta – podmínky dotace DČOV
Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing. Srb v 19.10 hodin.
V Číhani dne 27.3.2019

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Bc. Hana Perniklová

…………………………….

Radek Kovářík

…………………………….

