Zápis z 21.zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 7.12.2016
Přítomni: I.Leskourová M.Daďourek, M.Slámová, H.Žáková
Omluven: L.Sláma, P.Hošek, M.Jirčíková (příchod19:40 hod)
Program:
1) úvod
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2) Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení v obci
3) Rozpočtové opatření
4) Rozpočet obce na rok 2017
5) Změna vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV č.4/2012
6) Inventarizace majetku
7) 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. Nebyly přijaty
požadavky na doplnění.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 9.11.2016, 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 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 schváleno.
K bodu 2: Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení v obci
Starostka předložila zaslaný dodatek od společnosti GasNet, s.r.o., částky za nájem a za údržbu
zůstávají stejné jako v minulých letech.
Návrh usnesení: OZ schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování PZ ze dne 18.11.2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 schváleno
K bodu 3: Rozpočtové opatření
Starostka předložila zastupitelům rozpočtové opatření ke dni 31.10.2016 ke schválení. Položky
byly vysvětleny.
Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření ke dni 31.10.2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 schváleno
Příchod M.Jirčíkové v 19:40 hod.
K bodu 4: Rozpočet obce na rok 2017
Návrh rozpočtu visel na ÚD od 14.11.-1.12.2016.
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Nebyly přijaty žádné podněty od občanů.
Zastupitelé vedli diskuzi a provedli ještě drobné úpravy.
Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 schváleno
K bodu 5: změna vyhlášky obce č.4/2012
Starostka předložila návrh změny vyhlášky – jedná o nutné změny v textu dle novelizace
zákona č.565/1990 Sb. OZ vedlo diskuzi.
Návrh usnesení: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 schváleno
K bodu 6: inventarizace majetku
Starostka navrhuje inventarizační komise:
– hasičská technika + související: Leskourová, Hošek, Ptáčková
– ostatní majetek: Leskourová, Slámová, Ptáčková
Inventarizace proběhne během prosince 2016.
Návrh usnesení: OZ schvaluje inventarizační komise a provedení inventur.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 schváleno
K bodu 7: různé
a) Žádost manželů S. na zrušení předkupního práva obce na pozemku p.č.232/11 a p.č.269/79,
které vyplývá z kupní smlouvy.
Návrh usnesení:
OZ bere na vědomí, že byly splněny podmínky dle kupní smlouvy. Pověřuje starostku
k podání žádosti o výmaz předkupního práva.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 schváleno
b) Starostka informovala o změnách ve společnosti Miloslav Odvárka ODAS
Ceny zůstávají na rok 2017 stejné. Bude docházet ke zdražování skládkování kom.odpadu.
c)

Kultura: divadlo v prosinci nebude, není volný KD
nový termín – 22.ledna 2017 v 15 hodin – loutkové divadlo pana Hrubce
ohňostroj v obci – 1.ledna 2017 v 17 hodin na hřišti, pořádají fotbalisté
setkání důchodců – 7.ledna 2017 ve 14 hodin
Štěpánská zábava 26.12.2016 – pořádají fotbalisté

d) Prodejna v obci bude uzavřena k 31.12.2016, nový nájemce není.
Do obce bude od ledna zajíždět pojízdná prodejna „Pekařství Řečice“
– pondělí + čtvrtek v 14:25 hodin, zdrží se 10 minut.
Jednání ukončeno ve 21 hodin.
Termín dalšího zasedání OZ: leden 2017
Zápis byl vyhotoven dne 9.12.2016
Zapisovatel: I.Leskourová……...................................
Ověřovatelé: M.Slámová..............................................
H.Žáková............................................
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