Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 14. 9. 2022
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr, R. Ptáček
Omluveni: --Hosté: 1
Program:
1) Úvod
- určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č. 4/2022 a č. 5/2022
4) Oprava plotu u KD a laviček na návsi – dohoda o provedení práce
5) Volby do zastupitelstva obce 2022
6) Přijaté žádosti
7) Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
8) Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:00 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 Janu Padalíkovou a Lukáše Slámu, zapisovatelem
je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 30. 6. 2022, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu J. Padalíkovou 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. Požádala o
doplnění programu o bod č. 7) Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací.
Bod č. 7) bude zařazen před bod č. 8) Různé.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný a upravený program zasedání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 4/2022 a č. 5/2022
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 4/2022 k 30. 6. 2022 a rozpočtové opatření č.
5/2022 k 31. 8. 2022 ke schválení, vysvětlila jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4/2022 k 30. 6. 2022 a
rozpočtové opatření č. 5/2022 k 31. 8. 2022.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Oprava plotu u KD a laviček na návsi – dohoda o provedení práce
Starostka obce pověřila opravou plotu u KD a laviček na návsi pana Podlouckého. Důvodem
nutných oprav byl havarijní stav.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Počítky schvaluje sepsání dohody o provedení práce na
opravu plotu u KD a laviček na návsi pro pana Podlouckého. Odměna za
vykonanou práci činí 150,-Kč/hodina.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: Volby do zastupitelstva obce 2022
Starostka obce Počítky podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
➢ Volby do zastupitelstva obce Počítky se uskuteční
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
➢ Místem konání voleb v obci Počítky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v budově Obecního úřadu Počítky 67.
➢ Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
➢ Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
K bodu 6: Přijaté žádosti
Starostka předložila žádost projektanta Ing. Josefa Novotného AQA-CLEAN (v zastoupení
investora, kterým je Městys Krucemburk) o souhlas se stavbou „Staré Ransko – splašková
kanalizace“ na pozemku p.č. KN 409/1 v k.ú. Staré Ransko, jehož je obec Počítky 1/710
podílovým vlastníkem dle LV č. 269, a o souhlas s vynětím části pozemku na ploše 60 m2
z LPF. OZ prostudovalo návrh situačního zákresu a projednalo žádost.
Návrh usnesení: OZ schvaluje navrhovaný stavební záměr „Staré Ransko – splašková
kanalizace“ na pozemku p.č. KN 409/1 v k.ú. Staré Ransko, jehož je obec
Počítky 1/710 podílovým vlastníkem dle LV č. 269. OZ zároveň souhlasí
s vynětím z LPF na ploše 60 m2, na které se v současnosti nachází asfaltová
místní komunikace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 7: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Starostka předložila ke schválení návrh Smlouvy o poskytování služeb elektronických
komunikací č. 19927691-D/2 mezi zákazníkem Obec Počítky a poskytovatelem PODA a.s. na
službu připojení a pronájem Wifi na adrese Počítky 69 pro obecní knihovnu. Cena za službu
činí 160 Kč včetně DPH/měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Návrh usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č.
19927691-D/2 mezi zákazníkem Obec Počítky a poskytovatelem PODA a.s.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
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K bodu 8: Různé
➢ Oprava betonové podezdívky
- byla dokončena oprava
- během září proběhne vyúčtování akce – dotace OVV 2021
➢ Rekonstrukce topení – větev sál KD + OÚ
- rekonstrukce proběhla během srpna
- byly nutné následné zednické práce
➢ Kontejner na objemný odpad
- kontejner na objemný odpad bude přistaven na návsi od čtvrtka 6.10. do neděle
9.10.2022
Starostka obce poděkovala zastupitelům obce za společnou práci v období 2018 – 2022.

Jednání ukončeno ve 20:30 hodin
Termín dalšího zasedání OZ říjen 2022
Zápis byl vyhotoven dne 16. 09. 2022

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

……….................................

Ověřovatelé: Jana Padalíková

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

Ing. Lukáš Sláma

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