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

Z Á P I S č. 4/19
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 27.11.2019 v 17.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 17.00 – 18.35 hod.
Přítomni: p. Ing. Srb, Bílý, Pojar, Bc. Perniklová, Kovářík, Potužák, Nováček
Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p. Kovářík, Nováček
Určení zapisovatele: p. Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Pojar, Potužák

Program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-0011955/VB/001 pro ČEZ Distribuce, a.s.
Pošumavská odpadová, s.r.o. - navýšení základního kapitálu,
souhlas s upsáním vkladů, nová společenská smlouva
Žádost p. M. Uhla o odkoupení pozemků
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Stanovení inventarizační komise
Příprava návrhu rozpočtu na r. 2020 a střednědobého výhledu
Schválení plánu akcí na rok 2020
Různé
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) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011955/VB/001 pro ČEZ
Distribuce, a.s. – dotčené pozemky p. č. 1164/5, 676/1 k.ú. Číhaň, ve vlastnictví obce
Číhaň, sjednána jednorázová náhrada ve výši 3.700,--Kč + DPH.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-0011955/VB/001 pro ČEZ Distribuce, a.s.
2) Pošumavská odpadová, s.r.o. – pan starosta seznámil přítomné s přijetím nových
společníků a se zněním nové společenské smlouvy. Po projednání zastupitesltvo obce
Číhaň:
- schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. na novou
výši 2.166.210,--Kč.
- 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 1.100.000,Kč
- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající
počtu obyvatel dané obce násobeného 30,-Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých
společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.
- schválilo novu společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle
přiloženého návrhu
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň:
1a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. na
novou výši 2.166.210,--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 1.100.000,-Kč
- Přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající
počtu obyvatel dané obce násobeného 30,-Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků
jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.
1c) schvaluje novu společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle
přiloženého návrhu
3) Žádost p. Miroslava Uhla o odkoupení pozemku 203/14 v k. ú. Číhaň – o výměře 241
m², (oddělené z p.č. 203/1). Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na ÚD a elektronické
ÚD 8.8.2019 – 26.8.2019, nebyly vzneseny žádné připomínky. OZ schválilo prodej
parcely p. č. 203/14 za částku 50,-Kč/m² + DPH. Veškeré poplatky s prodejem související
uhradí kupující.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodej pozemku p.č. p. č.203/14 v k.ú. Číhaň za částku
50,-Kč/m² + DPH. a úhradu veškerých nákladů s prodejem spojených kupujícím.
4) Rozpočtové opatření č. 6/2019 – OZ schvaluje rozpočtové opatření s účinností
k 27.11.2019, tímto RO se schvaluje přebytek rozpočtu ve výši 897.013,--Kč.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 s účinností
k 27.11..2019, a z něho vyplývající přebytek rozpočtu ve výši 897.013,--Kč.
5) Stanovení inventarizační komise – inventarizace provede kontrolní výbor ve
spolupráci s
p. účetní.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje stanovuje složení inventarizační komise.
6) Příprava návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu – předložen
zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu, projednán a následně bude
vyvěšen.
NA VĚDOMÍ
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí přípravu návrhu rozpočtu a střednědobého
výhledu.
7) Schválení plánu akcí na rok 2020 – zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem akcí na rok
2020 a souhlasí s jejich uskutečněním.
SCHVÁLENO 7 HLASY

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje předložený plán akcí na rok 2020.
8) Různé









Žádost obce Bublava – neschvaluje se
Sběr jedlých olejů a tuků – domluví p. Potužák s Pošumavskou odpadovou, s.r.o.
Ořezat lípy v Pláničce – zajistí p. Bílý
Změna jizdních řádů autobusů – vyvěsit
VTS – bude se rušit na návsi v Číhani – souhlas s odkoupením telef. kabiny
za 1.000,-Kč
Čipování psů – 5. 12. 2019 na návsi
Žádost o koupi pozemku – projednat na příštím VZOZ
Dotace z PK

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 8) Různé
9) Diskuse
P. Pavel Tengler – navrhuje uspořádat školení řidičů pro veřejnost.
Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing. Srb v 18.35 hodin.
V Číhani dne 27. 11. 2019

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Miloslav Pojar

…………………………….

Jiří Potužák

…………………………….

