
Usnesení (zápis č. 2) ze zasedání Zastupitelstva obce Číhaň  
 ze dne 7. prosince 2022  
 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/21/2022: zastupitelstvo obce projednalo a 
schvaluje konečný program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7.12.2022 v upravené 
podobě. 

Usnesení Zastupitelstva obce  Číhaň č. 2/22/2022: zastupitelstvo obce projednalo a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 ke dni 7.12.2022 schválené starostou dne 7.12.2022       
- bez výhrad. Změna ve výdajích + 113 934,-Kč, změna v příjmech + 3 009 400,-Kč, 
financování + 2 895 466,- Kč bude pokryto z příjmů předešlých let 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/23/2022: Zastupitelstvo obce Číhaň projednalo       
a schvaluje rozpočet Obce Číhaň na rok 2023, který je sestaven jako přebytkový. 

Celkové příjmy 6 053 667,00,- Kč  
Celkové výdaje:5 890 589, 00,- Kč 
Financování (pol. 8115) - 163. 078,- Kč 
 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/24/2022: zastupitelstvo obce Číhaň projednalo            
a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Číhaň na období2024 – 2026. 

 
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/25/2022: zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce a podepsání veřejnoprávní smlouvy v projektu PSOV PK 
2022 – pořízení cisterny o objemu 1m3 na pitnou vodu pro potřeby svazku obcí Ostružná.  

 
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/26/2022: Zastupitelstvo obce Číhaň schvaluje 
přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Číhaň ve výši 
3.000.000,- Kč 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/27/2022: zastupitelstvo obce projednalo                         
a schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.797,- Kč k zajištění dopravní obslužnosti na území 
Plzeňského kraje v roce 2023. 

 
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/28/2022: zastupitelstvo obce projednalo                   
a schvaluje poskytnutí  finanční podpory ve výši 5.000,- Kč  na náklady provozu střediska 
charitní pečovatelské služby v Plánici. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/29/2022: zastupitelstvo obce projednalo                         
a schvaluje předložený plán akcí na rok 2022. 

 
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/30/2022: zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 
navýšení cen dárkových balíčků na 700,- Kč/ks. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 2/31/2022: zastupitelstvo obce bere na vědomí 
informace v bodu 11) Různé 


