Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 30. 6. 2020
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
Omluven: --Hosté: 13
Program:
1) Úvod
- určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2)
Schválení programu
3)
Účetní záležitosti
(Závěrečný účet obce za rok 2019, zpráva o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019, účetní závěrka obce za rok 2019, smlouva na provedení auditu obce
na rok 2020, rozpočtové opatření č. 1)
4)
Zhodnocení financí na spořícím účtu obce
5)
Veřejnoprávní smlouva s městem Žďár nad Sázavou - přestupky
6)
Záměr č. 1/2020 – pacht (obecní pozemky)
7)
Obdržení dotace na dětské hřiště
8)
Práce na projektech - informace
9)
Údržba zeleně v obci
10)
Přijaté žádosti
11)
Plánované akce
12)
Žádost o vyřešení využívání veřejné cesty
13)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:10 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 Rostislava Ptáčka a Lukáše Slámu, zapisovatelem
je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 27. 5. 2020 - byla vznesena připomínka
ověřovatele zápisu Dušana Slavíčka k bodu 10 „Přijaté žádosti“ - Ústní žádost (dotaz) J.
Padalíkové - projednání podmínek pachtu na obecní pozemky. Po debatě zastupitelstva
ověřovatel D. Slavíček zápis podepsal ve stávajícím znění.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu R. Ptáčka 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 byla
vznesena připomínka Martiny Machové ohledně doplnění programu o bod „Žádost o vyřešení
využívání veřejné cesty“. Tento bod byl přesunut z bodu „Přijaté žádosti“ jako samostatný
bod č. 12 před bod „Různé“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený a doplněný program zasedání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
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K bodu 3: Účetní záležitosti
Starostka předložila návrh závěrečného účtu obce za rok 2019, který byl vyvěšen na úřední
desce obce od 12.6.2020 do 29.6.2020. Nebyly přijaty připomínky od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
Starostka předložila účetní závěrku obce za rok 2019 ke schválení (rozvaha, výkaz zisku a
ztrát a související přílohy). Účetní závěrka byla vyvěšena na úřední desce obce od 12.6.2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 schváleno
Starostka předložila Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
Zpráva zhodnotila soulad hospodaření obce dle legislativy. V účetnictví obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky přesahující stanovenou materialitu.
Byla přijata nápravná opatření k odstranění drobných chyb a nedostatků v účtování (správnost
účtování nájmů a správnost dokumentace ročních inventur).
Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor provedením kontroly nápravných opatření:
- správnost účtování nájmů (termín do 31.10. 2020)
- správnost dokumentace ročních inventur (termín do 31. 1. 2021)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za
rok 2019 a souhlasí s navrženými nápravnými opatřeními.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
Starostka předložila smlouvu na přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, realizace květen
2021, Ing. Michálková A.C.A. Audit Žďár nad Sázavou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na provedení auditu v roce 2021.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 1/2020 k 31.5.2020 ke schválení, účetní obce
vysvětlila jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 31.5.2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
K bodu 4: Zhodnocení financí na spořícím účtu obce
Účetní obce předložila zastupitelstvu nabídku na zhodnocení financí na spořícím účtu obce.
OZ si vyhrazuje právo blíže se seznámit s předloženou nabídkou. Na příštím zasedání bude
bod týkající se možnosti zhodnocení financí na spořícím účtu obce dořešen.
OZ bere na vědomí.
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K bodu 5: Veřejnoprávní smlouva s městem Žďár nad Sázavou - přestupky
Starostka předložila veřejnoprávní smlouvu s městem Žďár nad Sázavou na přestupky.
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s
ust. 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon
o odpovědnosti za přestupky“), bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní,
vykonávat namísto obce Počítky v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost
k projednávání přestupků svěřenou orgánům obce Počítky účinnými právními předpisy.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně
příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod obce Počítky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Žďár nad
Sázavou ve věci projednávání přestupků.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 6: Záměr č. 1/2020 – pacht (obecní pozemky)
Zastupitelstvo obce projednalo závazné podmínky pachtu na obecní pozemky. OZ vedlo diskusi s přítomnými hosty a dle jejich doporučení vyhovělo některým bodům v úpravách podmínek pachtu.
Podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů obec zveřejní záměr pachtu zemědělských pozemků v obci Počítky, k. ú. Počítky, za
účelem jejich obhospodařování. Záměr bude vyvěšen na úřední desce obce od 03.07.2020 do
03.08.2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pachtu (obecní pozemky).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 schváleno
K bodu 7: Obdržení dotace na dětské hřiště
S ohledem na navýšení alokace výzvy 1/2019/117D8210 obdrží obec dotaci na podaný
projekt „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.
Nejzazší termín ukončení realizace akce: do 31. října 2021.
OZ bere na vědomí
K bodu 8: Práce na projektech – informace
Místostarosta seznámil zastupitele s průběhem prací na aktuálních projektech – posezení na
hřišti a fotbalové kabiny.
OZ bere na vědomí
K bodu 9: Údržba zeleně v obci
Starostka navrhuje Janu Padalíkovou jako osobu pověřenou údržbou obecní zeleně – sečením
v obci. V případě potřeby starostka zajistí dalšího brigádníka na výpomoc.
Odměna za vykonanou práci stanovena na 150 Kč / hodina.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje údržbu obecní zeleně – sečení v obci na rok
2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Padalíková)
Usnesení č. 10 schváleno
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K bodu 10: Přijaté žádosti
Žádost o finanční dar na činnost Domácího hospice Vysočina na rok 2020
Starostka předložila žádost o finanční dar na činnost Domácího hospice Vysočina.
Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku (5.000,- Kč jako v minulých letech).
Návrh usnesení: OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost Domácího
hospice Vysočina na rok 2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 schváleno
K bodu 11: Plánované akce
➢ Sousedské posezení s harmonikou
- akci pro občany pořádá obec Počítky
- projednána organizace, termín 25. 7. 2020 od 16:00 hod. ve dvoře u hasičárny
- občerstvení bude financováno z příspěvků (darů) od občanů obce vybraných během
čertů a masopustu
- zastupitelstvo srdečně zve všechny občany obce
K bodu 12: Žádost o vyřešení využívání veřejné cesty
Žádost paní T. ze dne 9.3.2020, která byla zastupitelstvu předložena na zasedání dne
27.5.2020 a OZ si vyhradilo právo rozhodnout na základě šetření na místě samém a dle
šetření u KÚ.
Vzhledem ke stále probíhajícímu šetření u KÚ si OZ i nadále vyhrazuje právo rozhodnout až
na základě výsledků šetření u KÚ na dalším zasedání OZ.
K bodu 13: Různé
a) Setkání starostů v rámci meziobecní spolupráce na Žďársku
- starostka podala základní informace ze setkání na MěÚ ZR ze dne 8.6.2020
b) Povodeň v obci dne 14. 6. 2020
- starostka poděkovala zastupitelům, SDH Počítky a Vysoké, všem dobrovolníkům a
občanům obce za pomoc a ochotu při odstraňování následků povodně v obci
- postupně stále probíhají terénní úpravy v obci
- probíhají jednání k možnostem řešení opravy břehu a mostku (Povodí Vltavy,
pojišťovna, MěÚ ZR, Kraj Vysočina)
c) Dopis pana D. adresovaný zastupitelům obce
- zastupitelstvo se seznámilo s obsahem dopisu
- nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka
OZ bere na vědomí
Jednání ukončeno ve 22:20 hodin
Termín dalšího zasedání OZ srpen/září 2020
Zápis byl vyhotoven dne 03. 07. 2020

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová ……….................................
Ověřovatelé: Rostislav Ptáček
Lukáš Sláma

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