Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 10. 11. 2021
Přítomni:
Omluveni:
Hosté: ---

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

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. 4/2021
4)
Návrh rozpočtu obce 2022
5)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2023-2025
6)
Vyhodnocení záměru obce č. 5/2021
7)
Vyhodnocení záměru obce č. 6/2021
8)
Zimní údržba v obci
9)
Nádoba na kovy – objednávka
10)
Vysoké a Počítky – návrh odkanalizování a čištění odpadních vod
11)
Přijaté žádosti
12)
Plánované akce – listopad/prosinec
13)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:20 hod. starostkou obce Marcelou Slámovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva,
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (dle §92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Lukáše Slámu a Janu Padalíkovou, zapisovatelem
je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 29. 9. 2021, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu L. Slámu a J. Padalíkovou,
zapisovatelem M. Slámovou a schvaluje zápis z minulého zasedání.
Hlasování: pro 4, 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
vznesla požadavek na doplnění programu o bod 10) „Vysoké a Počítky – návrh
odkanalizování a čištění odpadních vod“. Bod 10) bude zařazen před bod „Přijaté žádosti“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený a doplněný program zasedání.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 4/2021
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2021 k 30.9.2021, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.9.2021.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Návrh rozpočtu obce 2022
Starostka obce předložila návrh rozpočtu – OZ vedlo diskusi a projednalo jednotlivé body.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen na ÚD minimálně 15 dnů. Občané mohou vznášet připomínky.
Na příštím zasedání bude rozpočet schválen.
K bodu 5: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2023-2025
Starostka obce předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu a vysvětlila jednotlivé
položky.
Návrh bude vyvěšen na ÚD minimálně 15 dnů. Na příštím zasedání bude střednědobý výhled
rozpočtu schválen.
K bodu 6: Vyhodnocení záměru obce č. 5/2021
Záměr obce č. 5/2021 byl vyvěšen na úřední desce obce od 24.10.2021 do 9.11.2021. Nebyly
přijaty jiné žádosti a připomínky od občanů.
Návrh usnesení: OZ schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi
Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze
dne 17.5.2018 upravující výši pachtovného a pověřuje starostku podpisem
Dodatku č.3.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 7: Vyhodnocení záměru obce č. 6/2021
Záměr obce č. 6/2021 byl vyvěšen na úřední desce obce od 24.10.2021 do 9.11.2021. Nebyly
přijaty jiné žádosti a připomínky od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 232/10
(ostatní plocha) v k.ú. Počítky o výměře 112 m2.
Hlasování: pro 2 (L. Sláma, M. Slámová), proti 1 (J. Padalíková), zdržel se 1 (R. Ptáček)
Usnesení č. 5 neschváleno
K bodu 8: Zimní údržba v obci
Zimní údržba bude provedena pouze prohrnováním (pluhováním), úklid sněhu bude zajištěn
do 24 hodin od skončení srážek. K údržbě bude přednostně použita obecní technika.
➢ Odpovědná osoba – P. Topinka
• Odměna za vykonanou práci činí 240 Kč/hodina, bude-li použita obecní technika.
• Pokud bude muset být použita těžší technika, kterou obec nevlastní, pan Topinka zajistí údržbu technikou vlastní. V tomto případě bude odměna za vykonanou práci činit
420 Kč/hodina + spotřeba PH.
V případě potřeby zajistí starostka dalšího brigádníka.
➢ Údržba chodníku – pan P. Podloucký
• Odměna za vykonanou práci stanovena na 150 Kč/hodina.
Návrh usnesení: OZ schvaluje plán zimní údržby 2021-2022 a pověřuje starostku obce
sepsáním dohod o provedení práce.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 9: Nádoba na kovy - objednávka
Ze strany občanů byly na OÚ doručeny dotazy na umístění nádoby na kovové odpady v obci.
Starostka zjistila informace od společnosti AVE CZ. Zastupitelstvo projednalo předložené
možnosti (nádoba 240 l/kontejner 1100 l).
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Návrh usnesení: OZ schvaluje objednávku na zakoupení 1100 l kontejneru na kovové odpady
a s platností od roku 2022 vývoz kovových odpadů společností AVE CZ.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
K bodu 10: Vysoké a Počítky – návrh odkanalizování a čištění odpadních vod
Informace Svazu vodovodů a kanalizací k akci „Vysoké a Počítky – návrh odkanalizování a
čištění odpadních vod“.
Pro danou stavbu se zpracovává technicko-ekonomická studie. Starostka předložila návrh
smlouvy č. 09/21/SFP/315 na příspěvek na akci „Vysoké a Počítky – návrh odkanalizování a
čištění odpadních vod". Celková částka technicko-ekonomické studie 87.000,- Kč bude
rozdělena mezi obce Počítky a Vysoké dle počtu obyvatel.
Návrh usnesení: OZ schvaluje vypracování technicko-ekonomické studie na akci „Vysoké a
Počítky – návrh odkanalizování a čištění odpadních vod" a schvaluje
z rozpočtu obce částku v celkové výši 48.200,- Kč dle smlouvy č.
09/21/SFP/315 mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Obcí Počítky
na vypracování technicko-ekonomické studie.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
Informace k výsledkům technicko-ekonomické studie budou předány přímo zpracovatelem
studie zastupitelstvu obce.
K bodu 11: Přijaté žádosti
Na OÚ nebyly doručeny žádné žádosti.
K bodu 12: Plánované akce – listopad/prosinec
➢ Přednáška o prevenci úrazů páteře a míchy
čtvrtek 18. listopadu 2021 v 17:00 hod. (KD Počítky)
➢ Počítský jarmark a tvořivé dílničky pro děti
sobota 20. listopadu 2021, 14:00 – 17:00 hod. (KD Počítky)
➢ Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromečku
neděle 28. listopadu 2021 v 17:00 hod. (před budovou OÚ)
➢ Mikuláš, čerti
neděle 5. prosince 2021
➢ Loutkové divadlo Honzy Hrubce – pohádka „Princezna na hrášku“
neděle 12. 12. 2021 od 16:00 (KD Počítky)
Akce proběhnou za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.
Pořádání akcí bude záležet i na dalším vývoji situace v souvislosti s onemocněním Covid-19.
K bodu 13: Různé
➢ Přestavba traktoru tovární značky ZETOR 7211 na traktor 7245 s hnanou přední nápravou
Starostka informovala o plánované přestavbě obecního traktoru na traktor s hnanou přední
nápravou. Přestavba proběhla v říjnu 2021.
OZ bere na vědomí
➢ Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Žďársko“
Informace Městského úřadu Žďár nad Sázavou: 4. 11. 2021 předána žádost o registraci
svazku obcí na Krajský úřad v Jihlavě
OZ bere na vědomí
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➢ Žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny – programu „Obnova venkova
Vysočiny 2021“ na realizaci projektu „Betonová podezdívka – Počítky“ byla dne 8.11.2021
podána žádost o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31.8.2022.
OZ bere na vědomí
➢ Zahájení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Počítky
Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou připravuje ve spolupráci s Ing. arch. Psotou návrh
Zprávy o uplatňování ÚP Počítky. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Zprávy o
uplatňování ÚP Počítky. Z předložené Zprávy č. 3 o uplatňování ÚP Počítky v uplynulém
období nevyplývá potřeba ani povinnost pořídit změnu územního plánu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Počítky stanoví, že určeným zastupitelem pro
projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Počítky v uplynulém
období bude pan František Šustr, místostarosta obce.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 schváleno

Jednání ukončeno v 19:40 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 8. prosince 2021
Zápis byl vyhotoven dne 14. 11. 2021

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

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

Ověřovatelé: Ing. Lukáš Sláma

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

Jana Padalíková

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

4/4

