Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 24. 4. 2019
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

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

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. 1/2019
4)
Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
5)
Údržba obecní zeleně – sečení v obci
6)
Přijaté žádosti
7)
Různé

K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:10 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 Rostislava Ptáčka,
zapisovatelem je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 27. 3. 2019, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu M. Machovou a R. Ptáčka,
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: Rozpočtové opatření č. 1/2019
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 1/2019 k 31.3.2019 ke schválení, vysvětlila
uvedenou položku.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 31.3.2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se uskuteční 25. 4. 2019
v kongresovém sále Hotelu Jehla ve Žďáře nad Sázavou. Starostka předložila materiály, které
jsou zveřejněny také na úřední desce obce od 6. 4. 2019.
K účasti na valné hromadě je třeba schválení zástupce obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje delegaci místostarosty obce pana Františka
Šustra jako zástupce obce k účasti na valné hromadě Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko pro rok 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: Údržba obecní zeleně – sečení v obci
Starostka navrhuje Janu Padalíkovou jako osobu pověřenou údržbou obecní zeleně – sečením
v obci. V případě potřeby starostka zajistí dalšího brigádníka na výpomoc.
Odměna za vykonanou práci stanovena na 150 Kč / hodina.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje údržbu obecní zeleně – sečení v obci na rok
2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Padalíková)
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 6: Přijaté žádosti
Žádost o vyjádření (souhlas) k umístění a výstavbě vrtané studny v k. ú. Počítky, parcela č.
73/8 za účelem zásobování RD č.p. 80 a 79.
Vyjádření zajistí starostka obce.
OZ bere na vědomí.
K bodu 7: Různé
a) Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Počítky
- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina oznamuje zahájení aktualizace
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území
Počítky (viz úřední deska, datum vyvěšení 17.4.2019)
b) Valná hromada Svazku obcí Pooslaví
- Valná hromada Svazku obcí Pooslaví se uskuteční 13. 5. 2019 v 15:30 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí.
- Starostka předložila materiály, které jsou zveřejněny také na úřední desce obce od
17. 4. 2019.
- Valné hromady se zúčastní starostka obce.
OZ bere na vědomí.
c) LDO Přibyslav – zasedání členské schůze
- čtvrtek 16. května 2019 od 16:00 hodin, Hotel Přibyslav v Přibyslavi
d) Kácení stromů v obci
- informace o průběhu kácení stromů
- odprodej dřeva z lípy na obecní parcele číslo 106/1
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej dřeva z lípy na obecní parcele
číslo 106/1 manželům G. Cenu stanoví starostka na základě kvality a
množství dřeva.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
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e) Kontejner na objemný odpad
- od pondělí 29. 4. do čtvrtka 2. 5. 2019 bude přistaven na návsi
f) Poplatky
- 29. dubna 2019 budou vybírány poplatky za popelnice, poplatek za psa a nájemné
za obecní pozemky.
Poplatek za popelnice činí 400 Kč za obyvatele na rok, pololetí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč / rok
g) Pálení čarodějnic – úterý 30. dubna 2019 od 19:00 hodin na hřišti
- organizaci zajistí fotbalisté SK Transformátor + obec Počítky
h) Svoz komunálního odpadu a BIO odpadu
- Svoz komunálního odpadu bude od května 2019 probíhat jedenkrát za 14 dní
v úterý v sudém kalendářním týdnu.
- Svoz BIO odpadu bude zahájen 1. května 2019 a bude probíhat jedenkrát za 14 dní
ve středu v sudém kalendářním týdnu.
ch) Volby do Evropského parlamentu
- termín voleb 24. a 25. května 2019
i) Návrh kupní smlouvy (na základě usnesení č. 9 ze dne 30.1.2019)
- seznámení s návrhem kupní smlouvy - prodej části pozemku p.č. 436/3 (ostatní
plocha) o výměře 60 m2 v k. ú. Počítky
- OZ bere na vědomí
j) Dětský den
- plánování akce

Jednání ukončeno v 20:30 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 29. května 2019
Zápis byl vyhotoven dne 25. 4. 2019

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

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

Ověřovatelé: Martina Machová

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

Rostislav Ptáček

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