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

Z Á P I S č. 1/21
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 28.4.2021 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 18.55 hod.
Přítomni: p. Ing. Srb, Bílý, Pojar, Bc. Perniklová, Kovářík, Nováček
Omluveni: Potužák
Hosté: dle prezenční listiny
Návrhová komise p. Bílý, Pojar
Určení zapisovatele: Ing. Srb
Ověřovatelé zápisu: p. Nováček, Kovářík

Program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2020
Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření obce
Číhaň za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Schválení podané žádosti o dotaci na věcné vybavení JSDHO
Číhaň na r. 2021
Schválení přijetí dotace z PSOV PK 2021
Schválení přijetí dotace na Podporu ochrany lesa v PK
Žádost manželů XY o koupi pozemků
Žádost manželů XY o koupi pozemku
Žádost manželů XY o koupi pozemků
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB
Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na
zajištění dopravní obslužnosti
Žádost SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
Různé
Diskuse, závěr

Veřejné zasedání zahájil p. Ing. Josef Srb, starosta obce v 18.00 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 2020 – účetní obce předložila rozbor hospodaření za
rok 2020, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby a návrh závěrečného účtu. Kontrola hospodaření (audit) za r. 2020 byla
provedena pracovnicemi KÚ PK dne 3.-5. 2. 2021. Zpráva o výsledku hospodaření obce

Číhaň za rok 2020 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu obce za
r. 2020 byl více než 15 dnů zveřejněn na úřední desce a rovněž v elektronické podobě.
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, a to bez výhrad.
2) Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření obce Číhaň za rok 2020 – 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.
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje účetní závěrku obce Číhaň za rok 2020 včetně výsledku
hospodaření, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
3) Rozpočtové opatření č. 1/2021 – schválené starostou obce 17. 2. 2021, zvýšeny výdaje na
silnice o 50.000,-- Kč. Tímto RO se schvaluje schodek rozpočtu ve výši 866.525,30 Kč,
který bude kryt finančními prostředky z minulých let.
Na vědomí
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 a z něho
vyplývající financování s účinností k 17. 2. 2021.
4) Rozpočtové opatření č. 2/2021 – schválené starostou obce 17. 3. 2021, zvýšeny výdaje na
krizová opatření o 10.000,-- Kč. Tímto RO se schvaluje schodek rozpočtu ve výši
876.525,30 Kč, který bude kryt finančními prostředky z minulých let.
Na vědomí
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 a z něho
vyplývající financování s účinností k 17. 3. 2021.
5) Rozpočtové opatření č. 3/2021 – zvýšeny výdaje o 430.000,-- Kč, zvýšeny příjmy o
237.060,04 Kč Tímto RO se schvaluje schodek rozpočtu ve výši 1.069.465,26 Kč, který
bude kryt finančními prostředky z minulých let.
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 a z něho vyplývající
financování s účinností k 28. 4. 2021.
6) Schválení podané žádosti o dotaci na věcné vybavení JSDHO Číhaň na r. 2021 –
neinvestiční povahy (stan, zásahový oblek, plovoucí koš, radiostanice), celkové náklady
64.900,- Kč, požadovaná částka 32.450,- Kč.
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje podání žádosti o dotace na věcné vybavení JSDHO na
rok 2021.
7) Schválení přijetí dotace z PSOV PK 2021 na opravu fasády bytového domu Číhaň 6 –
celkové náklady akce 400.933,70 Kč, požadovaná částka 280.000,- Kč, schválená částka
dotace 200.000,- Kč, uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem.
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí dotace z PSOV PK 2021 na opravu fasády BD
Číhaň 6 a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dílo.
8) Schválení přijetí dotace na Podporu ochrany lesa v PK – jedná se o dotaci na oplocenky
ve výši 27.685,- Kč.
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí dotace na Podporu ochrany lesa v PK.
9) Žádost manželů XY o koupi pozemků – jedná se o nově vzniklé pozemky dle GP 631019/2021 – p.č. 85/3 o výměře 182 m2, p.č. 85/4 o výměře 449 m2 a p.č. 91/2 o výměře
368 m2 v k.ú. Plánička. OZ schvaluje záměr obce prodat uvedené pozemky.
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje záměr obce prodat pozemky p.č. 85/3, 85/4 a 91/2
v k.ú. Plánička.
10) Žádost manželů XY o koupi pozemku – jedná se o část pozemku p.č. 1178/3 (ostatní
plocha – komunikace) o výměře cca 160 m2 v k.ú. Číhaň. Pozemek je před nemovitostí č.p.
37, hranici pozemku by tvořil stávající plot. OZ schvaluje záměr obce prodat tuto část
pozemku.
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje záměr obce prodat část pozemku p.č. 1178/3 v k.ú.
Číhaň.
11) Žádost manželů XY o koupi pozemků – jedná se o část pozemku p.č. 789 o výměře cca
900 m2 v k.ú. Vlčnov u Zavlekova a část pozemku p.č. 20/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú.
Plánička. Pozemek p.č. 789 je pronajat na neurčito panu XY, který ho užívá. OZ
neschvaluje záměr prodeje pozemků.
Hlasování: Pro: 0 – Proti: 6 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje záměr obce prodat část pozemku p.č. 789 v k.ú.
Vlčnov a část pozemku 20/1 v k.ú. Plánička.
12) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB pro stavbu „Číhaň, KT, p.č.76/2 –
NN“ – věcné břemeno na p.č. 1164/5 v k.ú. Číhaň pro uložení kabelů NN pro parcelu p.č.
76/2, dotčená plocha 0,5 m2, jednorázová náhrada 1.000,- Kč. OZ schvaluje uzavření
smlouvy.
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Číhaň, KT, p.č.76/2 – NN“ na pozemku p.č. 1164/5 v k.ú. Číhaň.
13) Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
– požadovaná částka 12.045,- Kč. OZ schvaluje poskytnutí dotace
Hlasování: Pro: 6 – Proti: 0 – Zdržel se: 0
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti.
14) Žádost SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. – poskytnutí finančního příspěvku na provoz.
OZ neschvaluje poskytnutí příspěvku.
Hlasování: Pro: 0 – Proti: 5 – Zdržel se: 1
USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro SeneCura
SeniorCentrum Písek a.s.
15) Různé
•
•

Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu (kompenzační bonus) 1.2.-31.3.2021 ve výši
9.375,04 Kč
Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice (do 13.5.2021)

•
•

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 5.6.2021
Stav účtů obce Číhaň

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 15) Různé
16) Diskuse
-Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing. Srb v 18.55 hodin.
V Číhani dne 28. 4. 2021

zapsala: Ing. Josef Srb

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Václav Nováček

…………………………….

Radek Kovářík

…………………………….

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

