
Usnesení (zápis č. 1) z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 

Číhaň ze dne 21. října 2022 

 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/1/2022 -  zastupitelstvo obce projednalo a určuje 

ověřovateli zápisu Václava Nováčka a Lindu Klugerovou a zapisovatelkou Lenku Dundrovou. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/2/2022 - zastupitelstvo obce Číhaň projednalo               

a schvaluje program jednání konaného dne 21.10.2022 - projednání v souladu s informací 

zveřejnenou na úřední desce.  

 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/3/2022 - zastupitelstvo obce Číhaň schválilo zvolení 

jednoho místostarosty. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/4/2022 - zastupitelstvo obce Číhaň určuje, že výkon 

funkce starosty, místostarosty a ostatních členů obecního zastupitelstva obce budou vykonávat 

jako funkce neuvolněné. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/5/2022 -  zastupitelstvo obce Číhaň schvaluje veřejný 

způsob volby starosty a místostarosty. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/6/2022 – zastupitelstvo obce Číhaň volí podle § 84 

odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, do funkce 

starosty obce pana Ing. Josefa Srba. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/7/2022 -  zastupitelstvo obce Číhaň volí podle § 84 

odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, do funkce 

místostarosty obce pana Pavla Bílého. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/8/2022 - zastupitelstvo obce Číhaň zřizuje finanční               

a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.  

 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/9/2022 - zastupitelstvo obce Číhaň volí podle § 84 

odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, do funkce 

předsedy finančního výboru pana  Miloslava Pojara. 

  
Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/10/2022 - zastupitelstvo obce Číhaň volí podle § 84 

odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, do funkce 

předsedy kontrolního výboru paní Lindu Klugerovou. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/11/2022 - zastupitelstvo obce Číhaň volí členy 

finančního výboru Jiřího Potužáka a Pavla Holečka. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/12/2022 -  zastupitelstvo obce Číhaň volí členy 

kontrolního výboru Radka Kováříka a Václava Nováčka. 



Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/13/2022 - zastupitelstvo obce Číhaň v souladu         

s § 72 odst.2 a  § 84 odst.2, písm.n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,          

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví měsíční odměny           

za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

 

Starosta              12.888,--Kč 

Místostarosta     5.000,--Kč 

Předseda kontrolního výboru  1.500,--Kč 

Předseda finančního výboru   1.500,--Kč 

 

Zastupitelstvo obce Číhaň stanoví, že uvedené měsíční odměny se budou poskytovat                     

od následujícího dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 22. 10. 2022 

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení             

do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení         

do této funkce. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/14/2022 -  zastupitelstvo obce Číhaň potvrzuje 

platnost stávajícího jednacího řádu obce Číhaň. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/15/2022 -  zastupitelstvo obce pověřuje na základě 

§ 102 odst. 2) písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění 

starostu obce pana Ing. Josefa Srba k provádění rozpočtových změn v tomto rozsahu: 

– neomezeně: 

a) přesun mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby (nezmění se saldo rozpočtu) 

b) úprava rozpočtu o přijaté dotace do příjmů a do výdajů bez finančního omezení 

c) v případě havárie (elektřina, plyn, hrozba penalizace, úhrada pokut a penále atd.,)         

budou finanční prostředky uvolněny na zodpovědnost starosty obce. 

– v částce do 100.000,- Kč- celková možná částka rozpočtových změn mezi jednáními       

ZM – dojde k navýšení výdajů - změní se saldo rozpočtu 

– rozpočtová opatření budou řazena do číselné řady změn schválených ZM 

– rozpočtové změny budou na nejbližším zasedání předány na vědomí ZM 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/16/2022 -  zastupitelstvo obce bere na vědomí 

Rozpočtovou změnu č. 4/2022 k 21.10.2022, schválenou starostou dne 21.10.2022 - bez 

výhrad. Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 5 037 511,60,-Kč. Výdaje           

celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 7 225 799,00,-Kč. Změna ve výdajích + 32 000,- 

Kč a změna v příjmech + 32 000,- Kč. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/17/2022 -  zastupitelstvo obce projednalo                

a schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2022 k 21. 10. 2022 – bez výhrad. Příjmy celkem                 

po konsolidaci (upravený rozpočet) 5 037 511,60,-Kč. Výdaje celkem po konsolidaci       

(upravený rozpočet) 7 400,799,-Kč. 

Financování 175 000,- Kč. Změna ve výdajích + 175 000,- Kč. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/18/2022 – zastupitelstvo obce Číhaň                  

stanovuje složení invetarizační komise. Kontrolní výbor ve spolupráci s p. účetní. 

 



Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/19/2022 -   zastupitelstvo obce Číhaň bere na 

vědomí přípravu rozpočtu na r. 2023 a střednědobého výhledu. 

Usnesení Zastupitelstva obce Číhaň č. 1/20/2022 -  zastupitelstvo obce Číhaň bere na 

vědomí informace v bodu 21) Různé. 
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