Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 25. 5. 2022
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
Omluven: R. Ptáček
Hosté: --Program:
1) Úvod
-určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2) Schválení programu
3) Vyhodnocení záměru obce č. 2/2022
4) LDO Přibyslav - Smlouva o dalším členském vkladu
5) Galileo Corporation s.r.o. – Smlouva na provoz webových stránek
6) Program Obnova venkova Vysočiny 2022
7) Přijaté žádosti
8) Dětský den
9) Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19 hodin 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 Janu Padalíkovou a Dušana Slavíčka. Ověření
zápisu z minulého jednání OZ ze dne 20. 4. 2022, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu J. Padalíkovou a D. Slavíčka,
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: Vyhodnocení záměru obce č. 2/2022
Záměr č. 2/2022 byl vyvěšen na úřední desce obce od 8.5.2022 do 24.5.2022. Nebyly přijaty
jiné žádosti a připomínky od občanů.
Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy pachtovní uzavřené mezi Lesním družstvem obcí a
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí ze dne 17. 5. 2018. Dále jen smlouva o zemědělském pachtu.
Smlouva o zemědělském pachtu v článku II. uvádí seznam propachtovaných nemovitostí.
Tento seznam je dotčen změnami zápisu v katastru nemovitostí z důvodu realizovaných pozemkových úprav, uzavřených kupních a jiných smluv, změnou kultury pozemku apod. Z
těchto důvodů Dodatek č. 5 ke smlouvě o zemědělském pachtu nahrazuje původní seznam
propachtovaných nemovitostí seznamem novým, a to se stavem k datu 31.12. 2021.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě pachtovní mezi
podílnickými obcemi LDO a LDO se sídlem v Přibyslavi ze dne 17.5.2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
K bodu 4: LDO Přibyslav - Smlouva o dalším členském vkladu
Starostka seznámila zastupitele s programem členské schůze LDO, která se konala dne 5.
května 2022 od 16:00 hodin v Přibyslavi. Hlavním bodem programu bylo navýšení dalšího
členského vkladu (peněžitého).
OZ projednalo navýšení dalšího členského vkladu (peněžitého).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Počítky schvaluje provedení dalšího členského vkladu
peněžitého v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ:
64259773, ve výši 56 tisíc Kč, na každý jeden tisíc Kč, za součet základního
a dalšího členského vkladu. Při konkrétní hodnotě zmíněného součtu jeden
tisíc Kč je to celkem 56 tisíc Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
Starostka předložila návrh Smlouvy o dalším členském vkladu do základního kapitálu LDO.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Počítky schvaluje pro realizaci výše uvedeného závazku
uzavření smlouvy mezi obcí Počítky a Lesním družstvem obcí o dalším
členském vkladu a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 5: Galileo Corporation s.r.o. – Smlouva na provoz webových stránek
Starostka předložila žádost a návrh Smlouvy na roční provoz webových stránek společností
Galileo Corporation s.r.o.
Pravidelný roční poplatek činí 5 776 Kč (bez DPH) a je splatný předem na každé zúčtovací
období (současná cena: 5 500 Kč / rok)
Smlouva nabývá účinnosti ode dne 1. 6. 2022.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Počítky schvaluje Smlouvu na roční provoz webových
stránek společností Galileo Corporation s.r.o. s účinností ode dne 1. 6. 2022.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 6: Program Obnova venkova Vysočiny 2022
Starostka informovala o možnosti čerpání krajské dotace OVV 2022 v max. výši 127 tisíc Kč.
OZ projednalo čerpání dotace na akci: „Rekonstrukce topného zařízení v budově KD/OÚ
Počítky č.p. 67“ z důvodu jeho havarijního stavu.
Rekonstrukce by se týkala další etapy – topná větev sál + obecní úřad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Obnova
venkova Vysočiny 2022 na akci: „Rekonstrukce topného zařízení v budově
KD/OÚ Počítky č. p. 67“. Podáním žádosti pověřuje starostku obce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
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Starostka předložila ke schválení cenovou nabídku firmy Tomáš Vonduška (voda, topení),
Dlouhé 19, 592 55 Bobrová.
Návrh usnesení: OZ po projednání schvaluje předloženou cenovou nabídku na rekonstrukci
topného zařízení v budově KD/OÚ Počítky č. p. 67 – topná větev sál +
obecní úřad pro zhotovitele Tomáš Vonduška (voda, topení), Dlouhé 19, 592
55 Bobrová.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 7: Přijaté žádosti
Na Obecní úřad Počítky nebyly doručeny žádné žádosti.
K bodu 8: Dětský den
➢ Dětský den 2022
- termín konání - sobota 18. června 2022 od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Počítkách
- projednána organizace
- v případě nepříznivého počasí bude akce zrušena
K bodu 9: Různé
➢ Regionální desková hra – informace
- OZ se seznámilo s prezentací k chystané deskové hře pro okres Žďár nad Sázavou
- OZ po projednání rozhodlo o zapojení obce do projektu regionální vědomostně
strategické deskové hry
- zastupitelé obce připraví podklady (otázky) pro hrací kartu obce
- předpokládaný termín vydání hry – podzim 2022
- obec závazně předobjedná 20 ks her
OZ bere na vědomí
➢ Oznámení AVE CZ o navýšení paušálních plateb za dopravu velkoobjemových
kontejnerů z důvodu skokového nárůstu cen PHM
- navýšení ceny dopravy o 10 % s účinností od 1. června 2022
OZ bere na vědomí
➢ Poutní mše svatá
- termín: neděle 29. 5. 2022 od 12:00 v kapličce v Počítkách
(od 11:30 se vychází od zvoničky na Výpustku)
➢ Pozvánka na členskou schůzi LDO
- členská schůze LDO se bude konat 7. 6. 2022 v 16:00 hodin v Přibyslavi
- zúčastní se starostka obce

Jednání ukončeno v 20:30 hodin
Termín dalšího zasedání OZ: červen 2022
Zápis byl vyhotoven dne 28. 5. 2022

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

………..................................

Ověřovatelé: Jana Padalíková

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

Dušan Slavíček

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