Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 4. 9. 2019
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

M. Machová, J. Padalíková (příchod v 19.30 hod.), R. Ptáček, L. Sláma, M.
Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
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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. 4/2019
4)
Vyhodnocení záměru obce č. 2/2019
5)
Vyhodnocení záměru obce č. 3/2019
6)
Výměna podlahové krytiny OÚ – cenová nabídka
7)
Přijaté žádosti
8)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:00 hod. starostkou obce Marcelou Slámovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (dle §92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Rostislava Ptáčka a Lukáše Slámu, zapisovatelem
je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 26. 6. 2019, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu R. Ptáčka a L. Slámu,
zapisovatelem M. Slámovou a schvaluje zápis z minulého zasedání.
Hlasování: pro 6, 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 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 4/2019
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 4/2019 k 30.06.2019 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.06.2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Vyhodnocení záměru obce č. 2/2019
Záměr obce č. 2/2019 na prodej stavebního pozemku byl vyvěšen na úřední desce obce od
1.7.2019 do 2.9.2019. V termínu podání nabídek dle záměru obce č. 2/2019, tj. do 2.9.2019 do
19:00 hodin byly na OÚ v Počítkách doručeny 4 obálky. Zastupitelstvo obce na svém
zasedání otevřelo obálky a vyhodnotilo nabídky. Byl vybrán zájemce s nejvyšší nabídnutou
cenou:
➢
1014,-Kč/m2 – paní B. a pan B.
V případě odstoupení zájemců od koupě pozemku bude pozemek nabídnut dalším zájemcům
v pořadí od nejvyšší nabídnuté ceny, a to následovně:
➢
1010,-Kč/m2 – pan N.
➢
1008,-Kč/m2 – paní B. a paní K.
➢
770,-Kč/m2 – paní R.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavebního pozemku v lokalitě Výpustek
p.č. 436/24 z vlastnictví obce Počítky o výměře 745 m2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
Starostka s vyhodnocením záměru obce č. 2/2019 vyrozumí všechny zájemce o stavební
pozemek a zajistí sepsání kupní smlouvy. Smlouva bude sepsána právní cestou.
(příchod J. Padalíkové)
K bodu 5: Vyhodnocení záměru obce č. 3/2019
Záměr obce č. 3/2019 byl vyvěšen na úřední desce obce od 1.7.2019 do 2.9.2019. Nebyly
přijaty jiné žádosti ani připomínky od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 194/1 (ostatní
plocha) o výměře 9 m2 (dle geometrického plánu, jehož vyhotovení zajistí
kupující).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
Starostka obce zajistí sepsání kupní smlouvy.
K bodu 6: Výměna podlahové krytiny OÚ – cenová nabídka
Starostka předložila cenovou nabídku na výměnu podlahové krytiny na OÚ. OZ vedlo diskusi.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předloženou cenovou nabídku na výměnu podlahové krytiny na
obecním úřadě.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
Termín realizace: září/říjen 2019
Na výměnu podlahové krytiny plynule naváže výměna nového nábytku. Dle potřeby bude OÚ
uzavřen. Během měsíce září nebude možný pronájem KD.
K bodu 7: Přijaté žádosti
Starostka předložila žádost paní K. na koupi časti obecního pozemku z parcely č. 266/6 v k.ú.
Počítky. OZ vedlo diskusi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nemá zájem o prodej části obecního pozemku p.č. 266/6.
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
Žádost o finanční dar na činnost Domácího hospice Vysočina na rok 2019
Starostka požádala OZ o darování finančního příspěvku na činnost Domácího hospice
Vysočina ve výši 5 tisíc Kč (stejně jako v minulých letech).
Návrh usnesení: OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 tisíc Kč na činnost Domácího hospice Vysočina.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
Starostka předložila žádost ředitele Lesního družstva obcí Přibyslav ke schválení plné moci
pro právního zástupce Mgr. Martina Zobače, který bude i nadále zastupovat podílnické obce
LDO Přibyslav ve věci nedořešeného sporu o vlastnictví tzv. Honzovských rybníků v k.ú.
Město Žďár. Jde o již několik let trvající spor o určení vlastnictví.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podepsání plné moci pro advokáta Mgr. Martina Zobače, aby
Obec Počítky obhajoval ve věci žaloby na obnovu řízení proti žalované České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, IČ: 01312774.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 schváleno
K bodu 8: Různé
a) Sousedské posezení s harmonikou
- starostka seznámila OZ s vyúčtováním akce a poděkovala za pomoc s organizací
b) Oprava schodů ke knihovně
- starostka informovala o podání dodatečného stavebního povolení včetně zadání
projektu
OZ bere na vědomí
c) Oprava schodů ke KD – boční vstup
- probíhá vyřízení stavebního povolení
- termín realizace opravy - říjen/listopad
d) Zajištění sběru potravinářských olejů
- povinnost obcí zajistit odkládání potravinářských olejů od ledna 2020
- AVE CZ nabízí zajištění sběru potravinářských olejů bezplatně
- starostka sjedná s AVE CZ sběr potravinářských olejů a objednání 1 ks nádoby
během podzimu 2019
- nádoba na potravinářské oleje bude umístěna na autobusové točně
e) Kontejner na objemný odpad
- od pondělí 23. 9. do čtvrtka 26. 9. 2019 bude přistaven na návsi
f) Poplatky za popelnice – II. pololetí
- 30. září 2019 budou vybírány poplatky za popelnice
- poplatek za popelnice činí 400 Kč za obyvatele na rok, pololetí 200 Kč
g) Sečení struh v lokalitě Výpustek
- během podzimu bude provedeno vysečení struh
h) OZ upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/2012
- Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
- Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
- množí se případy stížností občanů na porušování této obecně závazné vyhlášky
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-

-

SK Transformátor Počítky také upozornil na nárůst psích exkrementů na
fotbalovém hřišti - vyzýváme občany k maximální důslednosti při dodržování
obecně závazné vyhlášky č. 1/2012
opatření - na fotbalové hřiště je možný pouze vstup psa na vodítku

Jednání ukončeno v 21:15 hodin
Termín dalšího zasedání OZ říjen 2019
Zápis byl vyhotoven dne 07. 09. 2019
Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

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

Ověřovatelé: Rostislav Ptáček

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

Ing. Lukáš Sláma

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