
OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 

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

 

Z Á P I S  č. 2/17 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  26.6.2017 v 18.00 hod. 

 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.40 hod. 

Přítomni:   p. Ing. Srb,  Bc. Perniklová, Bílý, Matouš, Pojar, Holeček 

Omluveni:  p. Potužák 

Hosté:  dle prezenční listiny  

Návrhová komise p. Matouš, Holeček 

Určení zapisovatele:  p. Kotlanová  

Ověřovatelé zápisu:   p. Bílý, Perniklová 

 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Představení Projektu Pošta partner 

2. Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření za rok 2016 

3. Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2016 

4. Žádost Města Klatovy o dotaci z rozpočtu Obce Číhaň 

5. Žádost Asociace rodičů a přátel ZP dětí o dotaci z rozpočtu obce Číhaň 

6. Žádost Linky Bezpečí, z.s. o finanční dotaci  

7. Žádost z.s.p.o. Plánicko o dotaci 10.000,-- na nákup mechan.techniky 

8. Žádost manž.Salvetrových o odkoupení části pozemku p.č.297/10 

v k.ú. Číhaň 

9. Žádost p.Milana Majera o pronájem části pozemku p.č.379 

k.ú.Plánička a p.č.789 k.ú. Vlčnov 

10. Žádost o pronájem části pozemku a budovy p.č. st. 12/2 k.ú. Číhaň 

11. Odkoupení pozemku p.č. 676/1 k.ú. Číhaň 

12. Prodej osobního automobilu VW Transporter T5 

13. Schválení přijetí finanční dotace z MVČR na pořízení DA 

14. Prvky na dětské hřiště 

15. Rozpočtová změna č. 3/2017 

16. Schválení přijetí dotace z rozpočtu PK  

17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení v.b. 

18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení v.b. 

19. Různé 

20. 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) Představení projektu Pošta partner – p. starosta seznámil přítomné s projektem 

předloženým zástupcem České pošty, s. p. OZ nesouhlasí s tím, aby Obec Číhaň 

vykonávala službu Pošta partner. 

ROZHODNUTO 6 

HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň rozhodlo nevykonávat službu Pošta partner. 

                    
2) Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření za rok 2016 – 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 2016 včetně výsledku 

hospodaření, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Číhaň za rok 2016 

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

výhrad. 

 

3) Závěrečný účet obce Číhaň za rok 2016 – účetní obce předložila rozbor hospodaření 

za rok 2016, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění 

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

2016 byla provedena pracovnicemi KÚ PK dne 5.4.2017. Zpráva o výsledku 

hospodaření obce Číhaň za rok 2016 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh 

závěrečného účtu obce za r. 2016 byl 15 dnů zveřejněn na úřední desce. 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 

2016 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, ekonomického odboru – oddělení 

přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.  

                                                              SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň projednalo a schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce 

Číhaň a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, 

ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.  

 

4) Žádost Města Klatovy o dotaci z rozpočtu obce Číhaň - přijata žádost o poskytnutí 

účelové dotace ve výši 739,-- na spolufinancování projektu Ulice, protidrogová 

prevence. OZ schvaluje poskytnutí dotace v částce 739,-- Městu Klatovy. 

                                                                       

         SCHVÁLENO 6 HLASY 

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

739,--Kč Městu Klatovy. 

 

5) Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s. klub Radost 

Prostějov o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Číhaň – OZ neschválilo 

poskytnutí finančního daru. 

                                                                             NESCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje poskytnutí finančního daru  z rozpočtu obce 

Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s. klub Radost Prostějov. 

 

6) Žádost Linky bezpečí, z.s. Praha o poskytnutí  dotace na provoz – OZ neschválilo 

poskytnutí dotace na provoz Linky bezpečí. 



                                         NESCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň neschvaluje poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s. Praha. 

 

7) Žádost z.s.p.o. Plánicko o poskytnutí dotace ve výši 10.000,--Kč na nákup 

mechanizační techniky na opravu výtluků místních komunikací v obcích sdružení 

Plánicko, z.s.p.o.   
                                                                                                        SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje poskytnutí dotace MR Plánicko, z.s.p.o. ve výši 

10.000,--Kč na nákup mechanizační techniky na opravu výtluků místních komunikací  rámci 

projektu PSOV 2017.  

8) Žádost manž. Salvetrových, Klatovy o odkoupení části pozemku p.č. 297/10 v k.ú. 

Číhaň o výměře cca 1040 m² – záměr byl vyvěšen 15 dnů, ve stanovené lhůtě byly 

doručeny připomínky k zachování průchodu od ostatních nemovitostí. OZ schvaluje 

prodej části pozemku p.č. 297/10 s tím, že část prodávaného pozemku bude zaměřena a 

výměra upřesněna za účasti obou stran tak, aby byla zachována průchozí cesta od 

ostatních nemovitostí směrem ke hřišti a koupališti. Tato skutečnost bude uvedena 

v kupní smlouvě. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

         SCHVÁLENO 6 HLASY     

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodej části pozemku p.č. 297/10 v k.ú.Číhaň manž. 

Salvetrovým, Klatovy o výměře upřesněné geodetickým zaměřením. Podmínkou je zachování 

průchozí cesty z ostatních nemovitostí směrem ke hřišti a koupališti. Kupující uhradí veškeré 

náklady s prodejem spojené. 

 

9) Žádost p. Milana Majera, Plánička 4 o pronájem části pozemku p.č. 379 v k.ú. 

Plánička (400 m²) a p.č. 789 v k.ú.Vlčnov (2.985 m²) – za účelem zřízení pastviny pro 

koně, ohraničené mobilním elektrickým ohradníkem. Záměr obce byl vyvěšen 15 dnů na 

ÚD, bez připomínek. OZ schvaluje pronájem nemovitostí za cenu 1,--Kč/m²/rok. Bude 

sepsána nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

                                                              SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje pronájem části poz.p.č.379 v k.ú. Plánička  o výměře 

400 m² a p.č. 789 v k.ú. Vlčnov o výměře 2.985 m² za cenu 1,--Kč/m²/rok Milanu Majerovi, 

Plánička 4 za účelem zřízení pastviny pro koně. 

 

10)  Žádost p. Hany Perniklové, Anety Krbcové, Františka Srba o pronájem části 

pozemku (150 m² ) a části budovy p.č. st.12/2 v k.ú. Číhaň – k rekreačním účelům. 

Záměr byl vyvěšen 15 dnů na ÚD, bez připomínek. OZ schvaluje pronájem za celkovou 

cenu 500,--Kč/rok. Bude sepsána nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje pronájem části pozemku (150 m² ) a části budovy p.č. 

st.12/2 v k.ú. Číhaň Haně Perniklové, Anetě Krbcové, Františku Srbovi k rekreačním účelům. 

 

11)  Odkoupení pozemku p.č. 676/1 v k.ú. Číhaň o výměře 5.230 m², druh orná půda – 

záměr obce byl  zveřejněn 15 dnů na ÚD, nebyly podány připomínky. OZ schvaluje 

odkup pozemku za dohodnutou cenu 200.000,--Kč a úhradu nákladů spojených 

s odkoupením (smlouva, kolek). 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje odkoupení pozemku p.č. 676/1 v k.ú. Číhaň za cenu 

200.000,--Kč a úhradu nákladů spojených s odkoupením. 

 



12) Prodej osobního automobilu VW Transporter T5 – minimální nabídka 150.000,--Kč, 

záměr obce byl vyvěšen na ÚD obce, dosud nepřišla žádná nabídka. OZ schvaluje prodej 

za minimální cenu 150.000,--Kč a doporučuje dále nabízet (inzerát, apod.). 

        SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje prodej osobního automobilu VW Transporter T5 za 

minimální cenu 150.000,--Kč. 

 

13) Schválení přijetí finanční dotace z MVČR do rozpočtu obce Číhaň na pořízení 

dopravního automobilu pro JSDHO Číhaň ve výši 450.000,--Kč. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí dotace z MVČR do rozpočtu obce Číhaň na 

pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Číhaň ve výši 450.000,--Kč. 

 

14) Prvky na dětské hřiště, zhotovitel František Smitka, Přívětice 101, Radnice – OZ 

schvaluje pořízení prvků na dětské hřiště. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje pořízení prvků na dětské hřiště od firmy František 

Smitka, Přívětice 101, Radnice. 

 

15) Rozpočtové opatření č. 3/2017 – schváleno s účinností k 26.6.2017, tímto RO se 

schvaluje přebytek rozpočtu ve výši 689.120,--Kč. 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017 s účinností 

k 26.6.2017. 

 

16) Schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeň.kraje do rozpočtu Obce Číhaň ve 

výši 38.700,--Kč na vybavení hasičské jednotky z dotačního titulu „2017 Příspěvek na 

věcné vybavení“. 

  SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu 

obce Číhaň ve výši 38.700,- z dotačního titulu „2017 Příspěvek na věcné vybavení“. 

. 

17) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu „Číhaň, KT, propoj.-kabel NN“ č. IE-12-0005823/1/VB 

           SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Číhaň, KT, propoj.-kabel NN“ č. IE-12-

0005823/1/VB 

 

18) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 

smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0011955 Číhaň, KT, 3 RD – kNN 

SCHVÁLENO 6 HLASY 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Číhaň, KT, propoj.-kabel NN“ č. IE-12-

0005823/1/VB 

 

 

19) Různé 

 Hasičská zbrojnice – udělat projekt  

 Žádost p. Oty Černého o odstranění rizikových stromů u chaty č.E1-jednat s Povodím  



 Oprava studánky v Pláničce – Marie Bešťáková 

 Výměna pístů na ÚD – zajistí p.Pojar 

 Žádost o souhlas s umístěním ČOV a vsaku na obec.pozemku 

 Žádost o vyčištění koryta potoka – Z.Havlovičová 

 Výměna oken čp.6 – poptávka, poté se provede výběr 

 

USNESENÍ: OZ Obce Číhaň bere na vědomí informace v bodu 19)  

 

20) Diskuse 

 

 Studna koupaliště 

 

Veřejné zasedání ukončil pan starosta Ing. Srb v 19.40 hodin. 

 

 

 

 

V Číhani dne 26.6.2017                           zapsala: Miluše Kotlanová      

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Zápis ověřili:  Pavel Bílý                             ……………………………… 

                

                       Bc. Hana Perniklová                    ……………………………… 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


