
Usnesení (zápis č. 7) ze zasedání Zastupitelstva obce Číhaň  
 ze dne 1. června 2022 
 
 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů. 
 

Usnesení Zastupitelstva obce  Číhaň č. 7/34/2022 -  zastupitelstvo obce projednalo a 
schvaluje konečný program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.6.2022 v upravené 
podobě. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 7/35/2022 - zastupitelstvo obce projednalo a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 ke dni 1.6. schválené starostou dne 1.6.2022 - bez 
výhrad. Změna v příjmech + 275.500,-Kč, změna ve výdajích + 960.000,-Kč, financování + 
684.500,- Kč bude pokryto z příjmů předešlých let.  

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 7/36/2022 - zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Číhaň. 

 
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 7/37/2022 -  zastupitelstvo obce projednalo a 
schvaluje podání žádosti o dotace JSDHO  na vybavení a opravy neinvestiční povahy na rok 
2022. 

 
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 7/38/2022 - zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 
přijetí dotace na opravu chodníků na návsi ve výši 270.000,- Kč. 

 
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 7/39/2022 – zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 
smlouvu o dílu č. 22035-01 mezi obcí Číhaň -  objednatel a firmou Silnice Klatovy a.s., 
Vídeňská 190/I, 339 0 Klatovy – zhotovitel, na opravu povrchu chodníků na návsi. 
Místem plnění jsou pozemky KN p.č. 19/5, p.č. 19/6, p.č. 20/2, p.č. 1161/5 v k. ú. Číhaň. 
Cena za dílo je sjednána ve výši 496 440,66,-Kč. 
 
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 7/40/2022 - zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 
záměr – právo stavby – zařízení distribuční soustavy na pozemcích KN p.č. 1168/1, p.č. 203/1, 
p.č.1167/1, p.č. 202/2, p.č. 202/13, p.č. 297/10,  p.č. 1168/3 a p.č. 1168/2 v k. ú. Číhaň. 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě u zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0018489/SOBS VB/4 ,,Číhaň, KT,PČ.203/9 - 
NN na pozemcích KN p.č.1167/1, p.č. 202/2, p.č. 202/13, p.č. 297/10,  p.č. 1168/3 a p.č. 1168/2 
v k. ú. Číhaň. 
Smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami: Obec Číhaň – povinná a ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín – zast. na základě plné moci společností MV Projekt Klatovy, s.r.o. – oprávněná. 
 
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 7/41/2022 - zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 
poskytnutí dotace na program spolku Ulice ve výši 768,- Kč pro kalendářní rok 2022. 
 



Usnesení Zastupitelstva obce č. 7/42/2022 - zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje 
poskytnutí finančního daru pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi pro rok 2022. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce č. 7/43/2022 - zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 67 
a ustanovením § 68 odst.1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví počet členů Zastupitelstva obce Číhaň pro volební období 2022 – 
2026 na 7 členů. 
 
Usnesení Zastupitelstva obce č. 7/44/2022 - zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 
žádost o úplatný převod pozemku KN p.č. 687/3 v k. ú. Číhaň. 

Usnesení Zastupitelstva obce č. 7/45/2022 - Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje 
záměr prodat část pozemku KN p. č. 103/2 -  ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Číhaň. 
 
Usnesení Zastupitelstva obce č. 7/46/2022 - Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje 
záměr prodat  část pozemku KN p.č. 103/3 -  ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Číhaň. 
 

Usnesení Zastupitelstva obce č. 7/47/2022 - zastupitelstvo obce bere na vědomí informace 
v bodu 13) Různé  
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