Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 5. 2. 2020
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

M. Machová, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
J. Padalíková
---

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 - rozpočtová opatření, inventury
4) Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Počítky
5) Parkovací stání - náves
6) Opravy a údržba obecní techniky
7) Přijaté žádosti
8) Plánované akce
9) Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:10 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 Martinu Machovou a Lukáše Slámu, zapisovatelem
je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 12. 12. 2019, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu M. Machovou 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: Rozpočtová opatření
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2019 k 31.12.2019 a rozpočtové
opatření č. 10/2019 k 31.12.2019 (úprava konce roku 2019), vysvětlila jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 9/2019 a č. 10/2019 k
31.12.2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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Starostka informovala o provedení inventury majetku obce ke dni 31.12.2019. Inventuru
provedla inventarizační komise schválená dne 12.12.2019.
Žádost o vyřazení následujícího „Jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku“:
10 x stůl jídelní dřevěný (OU-000046), 1 x psací stůl (OU-000117), 3 x kuchyňský stůl (OU000128), 2 x křeslo čalouněné (OU-000130), 18 x talíře mělké (OU-000144), 2 x umyvadlo
(OU-000147), 12 x dětské hrnky (OU-000155).
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyřadit 10 x stůl jídelní dřevěný (OU-000046), 1 x psací stůl
(OU-000117), 3 x kuchyňský stůl (OU-000128), 2 x křeslo čalouněné (OU000130), 18 x talíře mělké (OU-000144), 2 x umyvadlo (OU-000147), 12 x
dětské hrnky (OU-000155).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 4: Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Počítky
Starostka obce seznámila OZ s předkládací zprávou k vydání Změny č. I územního plánu
Počítky. Zastupitelstvo obce projednalo předkládací zprávu k vydání Změny č. I územního
plánu Počítky.
Návrh usnesení: OZ rozhoduje podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o námitkách
proti návrhu změny č. I územního plánu Počítky, ve smyslu kap. 13 textové
části odůvodnění návrhu změny č. I územního plánu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
Návrh usnesení: OZ bere na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu
vypořádání připomínek uplatněných při projednání návrhu změny č. I územního plánu Počítky ve smyslu kap. 14 textové části odůvodnění návrhu změny č. I územního plánu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
Návrh usnesení: OZ vydává po ověření, že návrh změny č. I Územního plánu Počítky není v
rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.
1, 2 a č.3, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizací
č. 1, 2, 3, 5 a 6, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského
úřadu Kraje Vysočina, podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1
stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu
změnu č. I územního plánu Počítky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
K bodu 5: Parkovací stání - náves
Dne 6.12.2019 podal subjekt Obec Počítky žádost o vydání společného povolení pro stavbu:
Parkovací stání Počítky na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 194/1 (ostatní plocha)
v katastrálním území Počítky. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební doručil jednotlivě všem účastníkům
řízení a dotčeným orgánům oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení.
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Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor zahájil společné územní a stavební řízení pro
uvedenou stavbu, a protože byly zjištěny drobné nedostatky v projektové dokumentaci a na
základě podaných ústních námitek k navržené stavbě, bude provedena kontrolní prohlídka,
která se bude konat dne 18. 2. 2020 na místě stavby.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení o zahájení společného
územního a stavebního řízení a oznámení o provedení kontrolní prohlídky
stavby.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (M. Machová)
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 6: Opravy a údržba obecní techniky
Starostka informovala o nutných opravách obecní techniky. Byla provedena údržba a oprava
obecního traktoru včetně provedení STK. V souvislosti se zimní údržbou byla kompletně
opravena radlice na sníh. Dále bude nutná oprava vozu za traktor.
Starostka pověřuje pana Topinku (správce obecního traktoru) k zajištění nutných oprav a
údržby obecní techniky. Odměna za vykonanou práci činí 200 Kč/hodina.
Návrh usnesení: OZ schvaluje zajištění oprav a údržby obecní techniky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 schváleno
K bodu 7: Přijaté žádosti
Žádost paní K. o pronájem či odkoupení pozemku na parcele č. 194/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 9 m2 z důvodu vybudování chodníčku k domu č.p. 35. Dále žádost o pronájem
pozemku na parcele č. 194/1 (ostatní plocha) u domu č.p. 35 z důvodu osázení pozemku
květinami.
OZ vedlo diskusi a nemá zájem o pronájem ani prodej částí pozemků na parcele č. 194/1.
OZ nemá námitek s umístěním rozebíratelného zpevnění příchodu k domu č.p. 35 (dle
dodaného nákresu).
OZ bere na vědomí.
K bodu 8: Plánované akce
a)
Dětský karneval
- starostka poděkovala SDH za organizaci
b)
Masopust v obci – 22. 2. 2020
- projednána organizace
- zájemci o účast v masopustním průvodu – sraz 22. 2. 2020 v 8:00 hodin na OÚ
c)
Čistá Vysočina 2020
- 12. ročník úklidu veřejného prostranství v Kraji Vysočina
- harmonogram:
příjem přihlášek: 1. 1. – 29. 2. 2020
sběr odpadu: 6. 4. – 19. 4. 2020
- přihlášení obce Počítky do akce Čistá Vysočina
- sběr odpadků proběhne v sobotu dne 18. dubna 2020 od 13:00 hod.
(od značky obce k odbočce na Čtvrtě)
K bodu 16: Různé
a) Výsledky kontrolního a finančního výboru obce
- OZ vzalo na vědomí zprávy o výsledcích kontrolního a finančního výboru obce
b) Podání dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – dětské hřiště
- žádost o dotaci bude odeslána v nejbližších dnech
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Jednání ukončeno v 20:00 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 18. března 2020
Zápis byl vyhotoven dne 10. 2. 2020

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

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

Ověřovatelé: Martina Machová

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

Ing. Lukáš Sláma

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