Zápis z 27.zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 13.12.2017
Přítomni: I.Leskourová, M.Daďourek, M.Slámová, H.Žáková, L.Sláma (příchod 19.30 hod)
Omluvena: M.Jirčíková, P.Hošek
Program:
1. Úvod
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2. Rozpočtové opatření
3. GasNet vyúčtování pronájmu plyn.zařřízení za rok 2017
4. Zimní údržba v obci
5. Vyhodnocení záměru č.2 a 3/2017
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2018
7. Doručené žádosti od občanů
8. Dodatek ke smlouvě se společností ODAS
9. Inventury
10. Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19 hodin starostkou obce I.Leskourovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že jsou přítomni 4 zastupitelé, 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. Starostka
požádala doplnit bod č.8. a 9.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 8.11.2017, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu M.Slámovou a H.Žákovou,
zapisovatelem I.Leskourovou, schvaluje doplněný program zasedání a
schvaluje zápis z minulého zasedání.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 schváleno.
K bodu 2: Rozpočtové opatření
Starostka předložila rozpočtové opatření k 30.10.2017 a 30.11.2017 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložená rozpočtová opatření k 30.10.2017 a 30.11.2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 schváleno.
K bodu 3: GasNet - vyúčtování pronájmu plyn.zařízení za rok 2017
Starostka informovala o vyúčtování (dodatek smlouvy) za pronájem plynárenského zařízení.
Návrh usnesení: OZ schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení za rok 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 schváleno
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K bodu 4: Zimní údržba v obci
Zimní údržba bude provedena pouze prohrnováním (pluhováním), úklid sněhu bude zajištěn
do 24 hodin od skončení srážek. K údržbě bude přednostně použita obecní technika.
Odpovědné osoby – P.Hošek, B.Filip - v případě, že nebudou stíhat odklízet sníh (vzhledem k
zaměstnání), starostka zajistí dalšího brigádníka
Údržba chodníku – p.Tlustošová, může se přihlásit i další brigádník
Návrh usnesení: OZ schvaluje plán zimní údržby 2017/2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 schváleno
K bodu 5: Vyhodnocení záměrů obce
Záměr č.2 a 3/2017 byly vyvěšeny na úřední desce obce od 13.11.- 29.11.2017. Nebyly přijaty
jiné žádosti a připomínky od občanů.
Návrh usnesení: OZ schvaluje pronájem části pozemku p.č.266/6, nájemné 100 Kč za rok,
manželům T.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 schváleno
Návrh usnesení: OZ schvaluje pronájem části pozemku p.č.232/6, nájemné 100 Kč za rok,
panu Ř.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 schváleno
19.30 hod příchod Lukáš Sláma
K bodu 6: Schválení rozpočtu obce na rok 2018
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce, nebyly pijaty žádné podněty od občanů.
Zastupitelé ještě provedli drobné úpravy na výdajové straně.
Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 schváleno
K bodu 7: Doručené žádosti občanů
a) žádost p.N. o povolení realizace stavebního záměru – zbudování vjezdu přes obecní
pozemek p.č.232/1.
Návrh usnesení: OZ schvaluje realizaci stavebního záměru zbudování vjezdu k RD přes
obecní pozemek p.č.232/1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.8 schváleno
K bodu 8: Dodatek ke smlouvě se společností ODAS (AVE)
Starostka informovala o schůzce se společností AVE. Byly předloženy dodatky ke starým
smlouvám se společností ODAS.
Návrh usnesení: OZ schvaluje dodatek č.17 smlouvy na zajištění odvozu a uložení tuhého
komunálního odpadu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č.9 schváleno
K bodu 9: Inventury majetku
Starostka navrhuje inventarizační komise:
– hasičská technika + související: Leskourová, Hošek, Ptáčková
– ostatní majetek: Leskourová, Slámová, Ptáčková
Inventarizace proběhne během prosince 2017.
Návrh usnesení: OZ schvaluje inventarizační komise a provedení inventur majetku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.10 schváleno
K bodu 10: Různé
a) adventní neděle 3.12. rozsvícení stromečku - děkuji za pomoc, akce byla pohodová a
příjemná
b) pořízení PC na úřad - starostka předložila nabídku na pořízení nového PC a
ext.záložního disku (účetní software vyžaduje rychlejší a výkonnější PC), pořízení PC
zahrnuto v rozpočtu
c) ÚP obce – pan Ondráček má hotovou změnu územního plánu, předal p.Faronové na
MěU ZR, v lednu začne projednávánídotčenými orgány
d) starostka požádala OZ o darování finančního příspěvku pro Domácí hospic Vysočina,
o.p.s. ve výši 5 tis.Kč.
Návrh usnesení: OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 tis.Kč pro Domácí hospic
Vysočina o.p.s.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.11 schváleno
e) setkání důchodců - 6.ledna 2018 projednána organizace
f) vánoční zpívání koled - 26.12.2017 od 15.30 hod na Výpustku
g) zábava - Předsilvestrovská zábava v pátek 29.12.2017 pořádá SK Transformátor
Počítky

Jednání ukončeno ve 21.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 16.12.2017
Zapisovatel: I.Leskourová…….................................
Ověřovatelé: M.Slámová.............................................
H.Žáková .............................................
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