Zápis z 23.zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 15.3.2017
Přítomni: I.Leskourová, P.Hošek, M.Slámová, H.Žáková, M.Daďourek
Omluven: L.Sláma, M.Jirčíková
Program:
1) úvod
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2) LDO – Směnná smlouva
3) Valná hromada Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
4) Uzemní plán obce – územní studie
5) Dotační program Odpady 2017 – stání na kontejnery
6) Rekonstrukce OÚ
7) Přijaté žádosti
8) Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19 hodin starostkou obce I.Leskourovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 5 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 programu.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 1.2.2017, 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: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 schváleno.
K bodu 2: LDO – směnná smlouva
Starostka předložila ke schválení směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO a LDO.

Návrh usnesení: OZ schvaluje směnnou smlouvu pro LDO.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 schváleno
K bodu 3: Valná hromada SVaK Žďársko
Starostka informovala o VH, která se uskuteční 30.3.2017 na MěU v ZR. Materiály k VH jsou
zveřejněny na úřední desce. Zástupce obce se nebude účastnit.
OZ vzalo na vědomí.
K bodu 4: Uzemní plán obce – územní studie
Starostka informovala o probíhajících jednáních s architektem p.Psotou. Nastínila finanční
stránku a informovala o variantě zpracování územní studie pro oblast bývalého zemědělského
areálu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce Počítky o pořizování územní studie
pro přestavbu zemědělského areálu, která vytvoří podklad pro vyhotovení
Změny č.1 ÚP Počítky, podle ustanovení §6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006
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Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (P.Hošek)
Usnesení č.3 schváleno
K bodu 5: Dotační program Odpady 2017 – stání na kontejnery
Starostka informovala o možnosti podat žádost o dotaci - zpevnění stání pro kontejnery na
točně autobusu.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podat žádost a realizovat akci „Zpevněné stání pro kontejnery“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 schváleno
K bodu 6: rekonstrukce OU
Starostka informovala o naplánovaných činnostech. Předložila i cenovou nabídku na zednické
práce na sále v KD.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předloženou nabídku na zednické práce v KD a opravňuje
starostku k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (M.Daďourek)
Usnesení č.5 schváleno
Rekonstrukce bude zahájena 20.3., pak následuje výmalba a úklid celého OÚ, předpokládané
ukončení prací v polovině května.
K bodu 7: přijaté žádosti
a) Žádost SK Transformátor Počítky – žádost o dotaci na rok 2017 ve výši 60 000 Kč
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost o dotaci na rok 2017 pro SK Transformátor Počítky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 schváleno
b) Žádost Agro Měřín – souhlas s obnovením cesty na parcele p.č.445/5 v k.ú.Počítky.
Návrh usnesení: OZ vyjadřuje souhlas se záměrem AGRO-Měřín, a.s. na obnovení cesty.
Hlasování: pro 0, proti 1 (M.Daďourek), zdržel se 4
Usnesení č.7 neschváleno
K bodu 8: různé
Byla vedena diskuze ohledně stěhování OU.
Do konce března proběhne kácení kaštanu, prořezání oschlých větví jasanu.
Jednání ukončeno ve 21 hodin.
Termín dalšího zasedání OZ: květen - červen 2017
Zápis byl vyhotoven dne 16.3.2017
Zapisovatel: I.Leskourová……...................................
Ověřovatelé: M.Slámová..............................................
H.Žáková ................................................
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