Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 13. 11. 2019
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

M. Machová, J. Padalíková (od 18:10 hodin), R. Ptáček, L. Sláma, M.
Slámová, 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)
Návrh rozpočtu obce 2020
4)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2021-2023
5)
Zimní údržba v obci
6)
Přijaté žádosti
7)
Plánované kulturní akce – listopad/prosinec
8)
Návrh změny č. I územního plánu obce – opakované veřejné projednání
9)
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – dodatky smluv
10)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:00 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 Rostislava Ptáčka a Lukáše Slámu,
zapisovatelem je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 16. 10. 2019, nebyly vzneseny
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu R. Ptáčka 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. Požádala
o doplnění programu o dva body, jež budou zařazeny před bod „Různé“.
8) Návrh změny č. I územního plánu – opakované veřejné projednání
9) AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – dodatky smluv
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený a doplněný program zasedání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
Příchod J. Padalíkové (18:10 hodin)

1/4

K bodu 3: Návrh rozpočtu obce 2020
Starostka obce předložila návrh rozpočtu – OZ vedlo diskuzi 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 4: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2021-2023
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 5: 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 220 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 – B. Filip
Odměna za vykonanou práci stanovena na 100 Kč/hodina. V případě použití
frézy (ve vlastnictví pana Filipa) bude proplacena spotřeba PH.
Návrh usnesení: OZ schvaluje plán zimní údržby 2019-2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
K bodu 6: Přijaté žádosti
Žádost pana P. o informaci související s územním plánem obce Počítky – změna určení
pozemku č. 81/4 v k. ú. Počítky
Starostka předložila žádost ze dne 1.11.2019 adresovanou zastupitelstvu obce. Byla
vysvětlena situace ohledně vývoje územního plánu obce, respektive návrhu změny č. I
územního plánu obce.
Odpověď panu P. zajistí starostka obce.
OZ bere na vědomí
Žádost paní S. o zrušení předkupního práva
Žádost paní S. ze dne 11.11.2019 o zrušení předkupního práva, které vyplývá z kupní
smlouvy k pozemku p. č. 436/21.
Byly splněny podmínky ke zrušení předkupního práva – kolaudace RD, přihlášení k TP.
Návrh usnesení: OZ schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 436/21.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
Zrušení předkupního práva zajistí starostka obce.
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K bodu 7: Plánované kulturní akce – listopad/prosinec
a) Vánoční tvoření s dětmi
- sobota 30. 11. 2019 od 15:00 hodin, knihovna
b) Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromečku
- neděle 1. 12. 2019 v 17:00 hodin, Obecní úřad Počítky
- zpívání koled, drobné občerstvení
- prodej nástěnných kalendářů obce Počítky pro rok 2020
- projednána organizace
c) Mikuláš, čerti
- čtvrtek 5. 12. 2019
- organizaci zajistí fotbalisté SK Transformátor Počítky
d) Adventní zájezd – Olomouc
- neděle 8. 12. 2019
- pro přihlášené zájemce; stále je možnost přihlásit se na zájezd
e) Předsilvestrovská zábava
- sobota 28. 12. 2019
- pořádá SK Transformátor Počítky
f) Novoroční ohňostroj
- středa 1. 1. 2020 od 17:00 hodin
g) Tradiční setkání důchodců
- sobota 11. 1. 2020 od 14:00 hodin
K bodu 8: Návrh změny č. I územního plánu obce – opakované veřejné projednání
Starostka obce informovala o termínu konání opakovaného veřejného projednání
upraveného návrhu změny č. I územního plánu obce s odborným výkladem. Opakované
veřejné projednání proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Počítky v pondělí 16.
12. 2019 od 15:30 hod.
Návrh změny č. I územního plánu Počítky pro opakované veřejné projednání je
vystaven k veřejnému nahlédnutí od 12. 11. 2019 do 23. 12. 2019 na Městském úřadu
Žďár nad Sázavou, na odboru rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1 a v budově
Obecního úřadu Počítky.
OZ bere na vědomí
K bodu 9: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – dodatky smluv
Starostka podala základní informace ze schůzky svozové firmy AVE CZ se zástupci
obcí ze dne 11. 11. 2019.
Starostka předložila dodatky smluv, které řeší cenové změny (navýšení cen za vývoz
směsného komunálního odpadu o 3% a navýšení ceny za vývoz separovaného odpadu papíru).
Dodatek č. 4 Kupní smlouvy ze dne 22.1.2007 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na
zajištění odvozu separovaného odpadu
Dodatek č. 19 ke smlouvě ze dne 7.11.1994 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na
zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu
Účinnost dodatků se sjednává od 1. 1. 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatky smluv AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
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K bodu 10: Různé
a) Setkání starostů obcí ORP Žďár nad Sázavou
- středa 20. 11. 2019 v 16:00 hodin, Městský úřad Žďár nad Sázavou
- zúčastní se starostka obce
b) Valná hromada Svazku obcí Pooslaví
- středa 4. 12. 2019 od 15:30 hodin, Radostín nad Oslavou
- zúčastní se starostka obce
c) Zrušení telefonního automatu v obci Počítky
- z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních
automatů (dále jen VTA) a dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ čj. ČTÚ-41 366/2017610/VI., kdy končí k 31.12.2019 povinnost provozovat VTA jako univerzální
službu v obci, se společnost O2 Czech Republic rozhodla v obci Počítky ukončit
k 1.1.2020 provoz VTA
- rušení telefonního automatu bude probíhat během roku 2020 v několika etapách
(demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny)
- nabídka společnosti O2 k odkupu telefonní kabiny – OZ vedlo diskusi – obec nemá
zájem o její další využití
d) Parkování automobilů na točně autobusu
- na základě opakovaných stížností ze strany společnosti ZDAR projednána situace
ohledně parkování automobilů na točně autobusu
- točna autobusu slouží výhradně pro potřeby autobusové dopravy
- žádáme občany, aby točnu autobusu nevyužívali k trvalému parkování automobilů
- v případě potřeby bude situace dále řešena
Jednání ukončeno v 20:20 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 12. prosince 2019
Zápis byl vyhotoven dne 16. 11. 2019
Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

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

Ověřovatelé: Rostislav Ptáček

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

Ing. Lukáš Sláma

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