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

Z Á P I S č. 1/20
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 26.2.2020 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, Nováček
Určení zapisovatele: p. Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Bílý, Kovářík

Program veřejného zasedání:
Schválení podané žádosti o dotaci na PK z PSOV 2020
Schválení podílu obce Číhaň do společného projektu MR
Plánicko z PSOV PK 2020
3. Schválení zapojení obce Číhaň do společného projektu DSO
Ostružná z PSOV PK 2020
4. Prodej obecních pozemků
5. Změna č. 1 ÚP obce Číhaň formou obecné povahy
6. Žádost a smlouva mezi Plzeňským krajem a Obcí Číhaň o
poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
7. Rozpočtové opatření č. 1/2019
8. Možnost založení termínovaného vkladu u KB, zrušení
spořicího účtu
9. Různé
10. Diskuse, závěr
1.
2.

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) Schválení podané žádosti obce Číhaň o dotaci z PK PSOV 2020 – na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Číhaň a Plánička“, celkové náklady 360.000,--Kč,
požadovaná částka dotace 252.000,--Kč. OZ schválilo podání žádosti o dotaci.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň Číhaň schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení Číhaň a Plánička.

2) Schválení podílu obce Číhaň do společného projektu MR Plánicko z PK PSOV 2020
– na nákup multifunkčního zařízení (svahová sekačka) pro potřeby obcí sdružení Plánicko.
Celková cena 792.308,--Kč, žádáno o dotaci 400.000,--Kč, podíl obce Číhaň je 10.000,-Kč. OZ schvaluje tento podíl obce Číhaň.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podíl obce Číhaň ve výši 10.000,-- Kč na nákup
multifunkčního zařízení (svahová sekačka) pro potřeby obcí sdružení Plánicko.
3) Schválení zapojení obce Číhaň do společného projektu DSO Ostružná z PK PSOV
2020 – na nákup mobilního pódia pro potřeby obcí DSO Ostružná. OZ schvaluje zapojení
obce Číhaň do společného projektu DSO Ostružná.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje zapojení obce Číhaň do společného projektu DSO
Ostružná z PK PSOV 2020 na nákup mobilního pódia pro potřeby obcí DSO Ostružná.
4) Žádost p. Dagmar Ištokové o odkoupení pozemků - p. č.84/11 o výměře 115 m², k. ú.
Plánička, druh pozemku: travní porost a p. č. 84/12 o výměře 346 m², k. ú. Plánička, druh
pozemku: ostatní plocha. Záměr obce byl vyvěšen na ÚD od 6.9.2019 – 23.9.2019. OZ
schvaluje prodej pozemků za cenu 50,--Kč/m² a úhradu poplatků s prodejem spojených
kupující.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodej pozemků p.č. 84/11 o výměře 115 m², k. ú.
Plánička, druh pozemku: travní porost a p. č. 84/12 o výměře 346 m², k. ú. Plánička, druh
pozemku: ostatní plocha p. Dagmar Ištokové za cenu 50,--Kč/m² a úhradu poplatků s prodejem
spojených kupující.
5) Změna č. 1 ÚP obce Číhaň formou opatření obecné povahy – OZ Obce Číhaň vydává
změnu č. 1 ÚP Číhaň formou opatření obecné povahy, opatření bude zveřejněno na ÚD
obce po dobu 15 dní.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň vydává změnu č. 1 ÚP Číhaň formou opatření obecné povahy.
6) Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost na rok
2020, Smlouva mezi Obcí Číhaň a Plzeňským krajem – přijata žádost o poskytnutí
účelové dotace Plzeňskému kraji z rozpočtu obce Číhaň ve výši 11.550,--Kč na zajištění
dopravní obslužnosti v roce 2020. 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 11.550,--Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020.
7) Rozpočtové opatření č. 1/2020 – převod z neinv. pol. 5171 na inv. pol. 6121 u § 3612
350.000,-- Kč u § 3639 1.210,--Kč, financování: se nemění. OZ schvaluje opatření
s účinností k 26. 2. 2020.
SCHVÁLENO 7 HLASY
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 (převod z neinv. pol.
5171 na inv. pol. 6121 u § 3612 350.000,-- Kč u § 3639 1.210,--Kč) a z něho vyplývající
financování s účinností k 27.3.2019.

8) Možnost založení termínovaného vkladu u KB a zrušení spořicího účtu - p. starosta
seznámil členy OZ s podmínkami termínovaného vkladu a bylo schváleno založit
termínovaný vklad a současně zrušit spořicí účet u KB. Zajistí pan starosta.
SCHVÁLENO 7 HLASY
9) USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje založení termínovaného vkladu a současně
zrušení spořicího účtu u KB. Zajistí pan starosta.
10) Různé
▪
▪

7.2.2020 byl zapsán na KÚ zánik zástavního práva smluvního na parc. č. st. 35/2 a
budovu čp. 26 Číhaň pro věřitele Ministerstvo pro místní rozvoj
Zvýšení nájemného na byt č.2 čp.26 Číhaň z důvodu rekonstrukce bude od 1.4.2020
činit nájemné 3.281,--Kč.

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 10) Různé
11) Diskuse
p. starosta – PD na hasičskou zbrojnici, demolice brownfield (dotace do 70%)
p. starosta – oprava silnic na jaře od SÚS
p. starosta – cyklostezka Číhaň – Vlčnov – PD pro stavební povolení
Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing. Srb v 19.10 hodin.
V Číhani dne 26. 2. 2020

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Pavel Bílý

…………………………….

Radek Kovářík

…………………………….

