
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 2/20 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  29.5.2020 v 17.00 hod. 

 
Místo a čas:   hostinec u Potužáků Číhaň, 17.00 – 19.20 hod. 

Přítomni:   p. Ing. Srb, Bílý, Potužák, Pojar, Bc. Perniklová, Kovářík, Nováček 

Omluveni:  -- 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Nováček, Perniklová 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Pojar, Potužák 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Závěrečný účet obce Číhaň za r. 2019 

2. Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření za rok 

2019 

3. Schválení podané žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské  

 zbrojnice  

4. Schválení podané žádosti o dotaci na věcné vybavení JSDH 

5. Schválení přijetí dotace na zmírnění dopadů kůrovcové  

 kalamity v lesích  

6. Schválení přijetí dotace na obnovu lesních porostů 

7. Setrvání obce Číhaň v MAS Pošumaví 

8. Žádost manželů Černých o pronájem pozemku p. č. 11/5  

 k. ú. Číhaň  

9. Žádost p. Karla Maděry o prodej obecních pozemků 

10. OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů 

11. OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství 

12. OZV č. 3/2020 o nakládání s komunálním odpadem 

13. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

14. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

15. Rozpočtové opatření č. 4/2020 

16. Žádost Oblastní charity Klatovy o poskytnutí účelové dotace 

17. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. 

18. Přeložka distribučního zařízení elektrické energie na stavbu 

Číhaň hasičská zbrojnice-přel.NN 

19. Prodloužení termínu splatnosti místních poplatků a nájmu 

20. Různé 

21. 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) Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2019 – účetní obce předložila rozbor hospodaření za 

rok 2019, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle 

rozpočtové skladby a návrh závěrečného účtu. Kontrola hospodaření (audit) za r. 2019 

byla provedena pracovnicemi KÚ PK dne 24. 2. 2020. Zpráva o výsledku hospodaření 

obce Číhaň za rok 2019 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu 

obce za r. 2019 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 2019 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 2019 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 2019 - 

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 2019 

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 2019 

včetně výsledku hospodaření, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez 

výhrad. 

 

3) Schválení podané žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice – seznámení 

s podmínkami. OZ schvaluje opětovné podání žádosti na výstavbu nové hasičské 

zbrojnice. 

 SCHVÁLENO 7 HLASY  

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské 

zbrojnice. 

                    

4) Schválení podané žádosti o dotaci na věcné vybavení JSDHO Číhaň na r. 2020 – 

neinvestiční povahy (hadice, výsuvný osvětlovací stožár). 

                                   SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy JSDHO Číhaň pro r. 2020. 

 

 

5) Schválení přijetí dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 

od 1. října 2017 – 31. prosince 2018 – přijata dotace ve výši 1.556.692,--Kč. OZ 

schvaluje přijetí tohoto finančního příspěvku.        

                     SCHVÁLENO 7 HLASY     



USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí finančního příspěvku od Plzeňského kraje 

do rozpočtu obce Číhaň ve výši 1.556.692,--Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

v lesích za období od 1. října 2017 – 31. prosince 2018. 

 

6) Schválení přijetí dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku 

– přijata dotace ve výši 94.650,--Kč. OZ schvaluje přijetí tohoto finančního příspěvku.             

                                                                                    SCHVÁLENO 7 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 94.650,--Kč na  

obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku do rozpočtu obce Číhaň  

 

7) Setrvání obce Číhaň v MAS Pošumaví – p. starosta seznámil přítomné s činností spolku, 

poté bylo schváleno zařazení území obce Číhaň do území působnosti MAS Pošumaví, 

zapsaný spolek na programové období 2021 – 2027.     

                    SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje zařazení území obce Číhaň do území působnosti Místní 

akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 – 2027. 

 

8) Žádost manželů Černých, Číhaň 6  o pronájem obecního pozemku -  p.č. 11/5 k.ú. 

Číhaň + 1 místnost čp. 43 Číhaň – využití jako zahrádka a uskladnění nářadí. Záměr obce 

byl zveřejněn na ÚD, nebyly vzneseny žádné připomínky. OZ pronájem schvaluje za 

sjednanou cenu 500,--Kč/rok. V případě potřeby pro výstavbu hasičské zbrojnice bude 

předmět nájmu vyklizen a vrácen pronajímateli. 

   SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 11/5 k.ú. Číhaň a 

1 místnosti čp. 43 Číhaň manželům Černým od 1.6.2020 za sjednanou cenu 500,--Kč/rok. 

 

 

9) Žádost p. Karla Maděry o prodej obecních pozemků – p. č. 19/2 o výměře 46 m² , 

druh: ostatní plocha, p. č. 19/3 o výměře 131 m², druh: ostatní plocha a p. č. 19/8 (odděleno 

z 19/1) o výměře 293 m², druh: ostatní plocha k.ú. Číhaň. Záměr obce byl zveřejněn na 

ÚD 6. 9. 2019 – 23. 9. 2019, bez připomínek. OZ schvaluje prodej uvedených pozemků 

za cenu 50,--Kč/m²  a úhradu poplatků s prodejem spojených kupujícím. 

 

  SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodej pozemků p.č. 19/2, 19/3 a 19/8  k.ú. Číhaň p. 

Karlu Maděrovi za cenu 50,--Kč/m²  a úhradu poplatků s prodejem spojených kupujícím. 

 

10) OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů – touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2016 

o místních poplatcích ze dne 20. 6. 2016, OZV změněna podle nové legislativy. 

           SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů. 

11) OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – upravena podle 

nové legislativy. 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

12) OZV 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Číhaň – upravena podle nové legislativy. 

 SCHVÁLENO 7 HLASY 



USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje OZV č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Číhaň. 

 

13) Rozpočtové opatření č. 2/2020 – schválené starostou obce Ing. Srbem 27. 3. 2020, 

zvýšena rezerva na krizová opatření o 50.000,-- Kč. Tímto RO se schvaluje schodek 

rozpočtu ve výši 917.770,--Kč, který bude kryt finančními prostředky z minulých let. 

        NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 a z něho 

vyplývající financování s účinností  k 27. 3. 2020. 

 

14) Rozpočtové opatření č. 3/2020 – schválené starostou obce Ing. Srbem 31. 3. 2020 

v období koronaviru, navýšení P a V z důvodu proúčtování DPPO za obce, financování se 

nemění. 

                         NA VĚDOMÍ 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 a z něho 

vyplývající financování s účinností  k 31. 3. 2020. 

 

15) Rozpočtové opatření č. 4/2020 – navýšení P o dotace na lesy, OZ schvaluje RO č. 4/2020 

s účinností k 29. 5. 2020. Tímto RO se schvaluje přebytek rozpočtu ve výši 733.572,--Kč. 

  SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 a z něho 

vyplývající financování s účinností  k 29. 5. 2020. 

 

16) Žádost Oblastní charity o dotaci z rozpočtu obce Číhaň - přijata žádost o poskytnutí 

účelové dotace ve výši 7.500,-- Kč na pokrytí nákladů charitní pečovatelské služby 

v rámci péče o občany obce. OZ schvaluje poskytnutí dotace v částce 7.500,-- Kč Oblastní 

charitě Klatovy.                                                                    

                  SCHVÁLENO 7 HLASY 

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

7.500,-- Kč Oblastní charitě Klatovy. 

17) Žádost Linky bezpečí, z.s. Praha o dotaci z rozpočtu obce Číhaň na provoz – OZ 

neschvaluje poskytnutí dotace.             

                                                                   ZDRŽEL SE: 3           NESCHVÁLENO 4 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Číhaň Lince 

bezpečí, z.s. Praha. 

18) Přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce el.energie na stavbu Číhaň, 

hasičská zbrojnice-přel.NN – smlouva o smlouvě budoucí č. Z_S14_128120074211, 

odhad realizačních nákladů přeložky činí 96.000,--Kč. OZ smlouvu schválilo.  

 SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje provedení přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce el.energie na stavbu Číhaň, hasičská zbrojnice-přel.NN a smlouvu č. Z-

_S14_128120074211 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení. 

 
19) Prodloužení termínu splatnosti místních poplatků a nájemného z pozemků – termín 

splatnosti byl prodloužen z důvodu koronaviru COVID 19 do 30. 6. 2020. 

SCHVÁLENO 7 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodloužení termínu splatnosti místních poplatků a 

nájemného z pozemků do 30. 6. 2020. 

 



20) Různé 

 

▪ Nová požární stříkačka – OZ rozhodlo ji zakoupit v letošním roce, poptávku udělá p. 

Jiří Potužák 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 20) Různé 

 

21) Diskuse 

 

p. J. Potužák – upozornil na potřebu provést opravu oplocení hřiště, koupaliště 

p. P. Bílý – navrhuje prohlídku oplocení a jeho opravu zahrnout do rozpočtu 

p. J. Pytel – dotaz na stav cyklostezky z Číhaně do Vlčnov 

p. J. Srb – nyní bude dokončena dokumentace pro stavební povolení cyklostezky, výstavbu 

odhaduje na r. 2022 

p. V. Patlejch – vyřešit vjezd ke koupališti 

p. P. Watzingerová – poděkování obci za pomoc chatařům v době koronaviru 

 

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

 

 

 

 

V Číhani dne 29.5.2020                           zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

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

 

  

Zápis ověřili:  Miloslav Pojar                        ……………………………. 

                

                        Jiří Potužák                 ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


