Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 29. 5. 2019
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

M. Machová, J. Padalíková, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F.
Šustr
---------

Program:
1) Úvod
- určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2)
Schválení programu
3)
Rozpočtové opatření č. 2/2019
4)
Přijaté žádosti
5)
Den dětí – organizační záležitosti
6)
Různé

K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:05 hod. starostkou obce Marcelou Slámovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (dle §92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Janu Padalíkovou a Lukáše Slámu, zapisovatelem
je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 24. 4. 2019, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu J. Padalíkovou a L. Slámu,
zapisovatelem M. Slámovou a schvaluje zápis z minulého zasedání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 schváleno
K bodu 2: Schválení programu
Starostka předložila návrh programu, který byl součástí pozvánky na zasedání. K návrhu
nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 2/2019
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 2/2019 k 30.4.2019 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.4.2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Přijaté žádosti
Starostka předložila žádost pana Š. na koupi obecního pozemku – parcela č. 25/1 o výměře 50
m2 v k.ú. Počítky. Přítomný pan Š. zdůvodnil svoji žádost o koupi pozemku. OZ vedlo diskusi.
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.č.25/1 o výměře 50 m2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (F. Šustr)
Usnesení č. 4 schváleno
Starostka předložila žádost firmy E.mont, s.r.o. Nové Město na Moravě o vydání stanoviska
ve věci Počítky 64, přípojka NN. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu přípojky pro
dům č. 64 bude provedena její rekonstrukce – dle předloženého výkresu situace
projektovaného vedení. Investorem akce bude E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
Součástí žádosti je Smlouva č.: 1040014600/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.
Návrh usnesení: OZ schvaluje navržené řešení el. přípojky NN pro dům Počítky č. 64 včetně
Smlouvy č.: 1040014600/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 5: Den dětí – organizační záležitosti
Projednána organizace Dne dětí.
Termín konání: 16. června od 14:00 hodin na hřišti v Počítkách.
K bodu 6: Různé
a) Program obnovy venkova 2019
- starostka informovala o programu Kraje Vysočina na rok 2019
- garantovaná dotace je 127 tisíc Kč (obec do 300 obyvatel)
- žádost bude zpracována na opravu schodů do kulturního domu (boční vchod)
OZ bere na vědomí.
b) Valná hromada Svazku obcí Pooslaví
- Valná hromada Svazku obcí Pooslaví se uskutečnila 13. 5. 2019 v Novém Veselí.
- starostka podala informace z valné hromady
c) LDO Přibyslav
- zasedání členské schůze se uskutečnilo 16. května 2019 v Přibyslavi
- místostarosta podal informace ze zasedání
d) Výsledky voleb do Evropského parlamentu
- starostka seznámila OZ s výsledky voleb do Evropského parlamentu
- volební účast 22,78%; více na www.volby.cz
e) Poutní mše svatá
- neděle 2. června 2019
Jednání ukončeno v 20:15 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 26. června 2019
Zápis byl vyhotoven dne 31. 5. 2019
Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

………....................................

Ověřovatelé: Jana Padalíková

................................................

Ing. Lukáš Sláma

...............................................
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