Zápis z 25.zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 20.9.2017
Přítomni: I.Leskourová P.Hošek, M.Daďourek, L.Sláma, M.Slámová, H.Žáková
Omluvena: M.Jirčíková
Host: J.K.
Program:
1. Úvod
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2. Vyhodnocení záměru č.1/2017
3. Rozpočtové opatření ze dne 30.6.2017
4. Územní plán obce návrh smlouvy o dílo
5. Oprava točny autobusu návrh smlouvy o dílo
6. Stání pro kontejnery – točna autobusu
7. Auto pro SDH – Fiat Ducato
8. Vánoční výzdoba obce
9. Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno ve 20 hodin starostkou obce I.Leskourovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné (dle §92 odst.3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu H.Žákovou a P.Hoška, zapisovatelem je
I.Leskourová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Starostka předložila návrh programu, který byl součástí pozvánky na zasedání. Nebyly
vzneseny požadavky na doplnění.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 28.6.2017, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu H.Žákovou a P.Hoška,
zapisovatelem I.Leskourovou, schvaluje program zasedání a schvaluje zápis
z minulého zasedání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 schváleno.
K bodu 2: Vyhodnocení záměru č.1/2017
Záměr na pronájem pozemku p.č.232/2 byl vyvěšen na ÚD od 26.7.-14.8.217. Je evidována
pouze žádost manželů S. o pronájem uvedeného pozemku.
Návrh usnesení: OZ schvaluje pronájem pozemku p.č.232/2, nájemné 534 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 schváleno
K bodu 3: Rozpočtové opatření
Starostka předložila rozpočtové opatření č.2/2017 k 30.6.2017 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.6.2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 schváleno.
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K bodu 4: Uzemní plán obce
Starostka informovala o schůzce, která proběhla v červenci ohledně územní studie – oblast
bývalého družstva.
Dle návrhu smlouvy bude změna ÚP připravena k projednání do konce května 2018. Poté
bude následovat projednání s dotčenými orgány.
Návrh usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o dílo č.1/8/17 ohledně zpracování Změny č.1 ÚP
obce Počítky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 schváleno
K bodu 5: Oprava točny autobusu
Starostka obce předložila návrh smlouvy o dílo – oprava asfaltového povrchu u garáží. Termín
provedení – do konce října 2017.
Návrh usnesení: OZ schvaluje návrh smlouvy o dílo s fi COLAS CZ na opravu asfaltového
povrchu u garáží.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 schváleno
K bodu 6: Stání pro kontejnery
Zemní práce byly zahájeny, plotovky ještě nebyly dodány výrobcem. Stání by mělo být
hotové za 2-3 týdny.
OZ vzalo na vědomí.
K bodu 7: Auto pro SDH – Fiat Ducato
P.Hošek informoval – auto dodáno v srpnu, sjednáno havarijní pojištění.
Dotace od GŘ HZS a Kraje Vysočina – 450 tis. a 300 tis. Kč by mělo na účet dojít tento
měsíc, starostka musí ještě zpracovat dokumenty k vyhodnocení akce.
Úkol do příštího zasedání: nastavit pravidla pro půjčování automobilu (Hošek, Leskourová).
Návrh usnesení: OZ schvaluje zařadit dopravní automobil Fiat Ducato do majetku obce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 schváleno
K bodu 8: Vánoční výzdoba obce
M.Slámová přednesla návrh na zakoupení světelných ozdob, které budou zavěšeny na sloupy
s veřejným osvětlením u hlavní silnice.
Návrh usnesení: OZ schvaluje pořízení vánoční výzdoby na sloupy s veřejným osvětlením v
max.výši 50 tis.Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 (M.Daďourek, H.Žáková)
Usnesení č.7 schváleno
K bodu 9: Různé
a) Žádost paní S. o vyjádření se k záměru na provedení dešťového závsaku v příkopu za
parcelami.
Návrh usnesení: OZ souhlasí s provedením závsaku za parcelami.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č.8 neschváleno
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b) Informace o provedené kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny – dne 3.8. 2017 byla
provedena kontrola plateb pojistného za pojištěnce za období 1.2.2015 – 30.6.2017.
Kontrola nezjistila nedostatky ani nedoplatky.
OZ vzalo na vědomí.
c) Dotaz pana K. na umístění dopravních značek s omezením rychlosti v obci. Velké množství
projíždějících aut k Výpustku jezdí příliš rychle a nejezdí ohleduplně vůči pohybujícím se
dětem.
OZ projednalo – bylo by vhodné umístit značky s označením „30“. Možnosti zjistí
Leskourová.
d) Dotaz pana K. na rybolov v obecním rybníku Pastva na Výpustku. Děti jsou neustále
vyhazovány – není jasné, zda se smí či nesmí chytat.
Zastupitelstvo upozorňuje, že se jedná o obecní rybník a je povoleno chytání ryb dle
pravidel „Chyť a pusť“. K rybníku budou umístěny cedule - zajistí Leskourová.
Jednání ukončeno ve 22 hodin.
Termín dalšího zasedání OZ 11/2017.
Zápis byl vyhotoven dne 25.9.2017
Zapisovatel: I.Leskourová…….................................
Ověřovatelé: H.Žáková..............................................
P.Hošek................................................
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