Zápis z 19.zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 14.9.2016
Přítomni: I.Leskourová P.Hošek, M.Daďourek, M.Slámová, H.Žáková
M.Jirčíková (příchod 20:13 hod)
Omluven: L.Sláma

Program:
1) úvod
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2) vyhodnocení Záměru č.4/2016
3) územní plán – schválení přijatých žádostí
4) rozpočtové opatření
5) přijaté žádosti
6) různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno ve 20 hodin starostkou obce I.Leskourovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno zastupitelů, zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné (dle §92 odst.3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu M.Slámovou a H.Žákovou, zapisovatelem je
I.Leskourová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Starostka předložila návrh programu, který byl součástí pozvánky na zasedání. Nebyly přijaty
požadavky na doplnění.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 29.6.2016, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu M.Slámovou a H.Žákovou,
zapisovatelem I.Leskourovou, schvaluje program zasedání a schvaluje zápis
z minulého zasedání.
Hlasování: pro5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 schváleno.
K bodu 2: Vyhodnocení záměru č.4/2016
Záměr na pronájem části pozemku p.č.127/1 byl vyvěšen na ÚD od 29.7.-5.8.216. Je evidována
žádost manželů Křížových o pronájem uvedeného pozemku.
Návrh usnesení: OZ schvaluje pronájem části pozemku p.č.127/1, nájemné 100 Kč /rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 schváleno
Příchod M.Jirčíková - 20:13 hod.
K bodu 3: Územní plán
Starostka přijala další 2 žádosti občanů na změnu územního plánu obce.
OZ projednalo tyto žádosti.
Návrh usnesení: OZ po projednání schvaluje návrhy č.11 a 12 na pořízení změny č.1 ÚP
Počítky v souladu se zákonem č.183/2006 Sb,. v platném znění.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 schváleno
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Starostka informovala o požadavku MěÚ ZR o schválení určeného zastupitele a schválení
pořízení změny č.1 ÚP.
Návrh usnesení: OZ schvaluje určeného zastupitele Ivetu Leskourovou, která bude
spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování Zprávy o uplatňování
ÚP Počítky a změny č.1 ÚP Počítky v souladu s ustanovením §55 odst.1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 schváleno
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost obce o pořizování změny č.1 územního plánu Počítky
podle ustanovení §6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 schváleno
K bodu 4: Rozpočtové opatření
Starostka obce předložila rozpočtové opatření č.2 ke dni 30.6.2016 – změna na straně výdajů.
Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření ke dni 30.6.2016.
Hlasování: pro 6 , proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 schváleno
K bodu 5: přijaté žádosti
Pan Š.- bude provedeno vyasfaltování části místní komunikace a odstavné plochy před RD.
OZ vzalo na vědomí.
K bodu 6: různé
a) E-box a B-box na obecním úřadě – box je bezplatně zapůjčen od společnosti ASEKOL,
vývoz musí být proveden nejméně 1 x ročně. Veřejně přístupný občanům během úředních
hodin.
b) Oprava místních komunikací – po dohodě s fi COLAS CZ proběhnou opravy do konce září
c) ODPADY 2016 – žádost o dotaci na zakoupení sběrných nádob, žádost podána v červnu,
zatím není znám výsledek.
Jednání ukončeno ve 21 hodin.
Termín dalšího zasedání OZ: říjen - listopad 2016.
Zápis byl vyhotoven dne 15.9.2016
Zapisovatel: I.Leskourová……...................................
Ověřovatelé: M.Slámová..............................................
H.Žáková............................................
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