Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 30. 1. 2019
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, R. Ptáček (příchod 18:10 hod.), L. Sláma, M. Slámová,
D. Slavíček, F. Šustr
Omluven: --Program:
1) Úvod
-určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2)
Schválení programu
3)
Účetní záležitosti – rozpočtové opatření, inventury
4)
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – dodatky smluv
5)
ZDAR, a.s. – dodatek ke smlouvě
6)
KÚ pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou – protokol o výsledku revize
s návrhem na sloučení parcel v k. ú. Vlachovice u Rokytna
7)
Vyhodnocení záměru obce č. 2/2018
8)
Úprava prostoru po prodejně
9)
Žádost účetní obce o navýšení odměny za práci
10)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:05 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 Janu Padalíkovou a Dušana Slavíčka,
zapisovatelem je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 6. 12. 2018, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu J. Padalíkovou a D. Slavíčka,
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: Účetní záležitosti – rozpočtové opatření, inventury
Starostka předložila rozpočtové opatření č.5/2018 k 30.11.2018 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.11.2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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Příchod R. Ptáčka (v 18:10 hodin)
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 6/2018 k 31. 12. 2018 (úprava konce roku 2018).
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 31.12.2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
Starostka informovala o provedení inventury majetku obce ke dni 31.12.2018. Inventuru
provedla inventarizační komise schválená dne 6.12.2018.
Žádost o vyřazení přechodky 110/75 (OU-000084), proudnice B (OU-000083), 1ks hadice C
(OU-000099) a 1ks hadice B (OU-000097).
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyřadit přechodku 110/75 (OU-000084), proudnici B (OU000083), 1ks hadice C (OU-000099) a 1ks hadice B (OU-000097).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 4: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – dodatky smluv
Starostka předložila dodatky smluv, které řeší změnu názvu společnosti a cenové změny.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o díle, uzavřené dne 17.2.2015
Dodatek č. 3 Kupní smlouvy ze dne 22.1.2007 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na
zajištění odvozu separovaného odpadu
Dodatek č. 18 ke smlouvě ze dne 7.11.1994 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění
odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
Účinnost dodatků se sjednává od 1.1.2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatky smluv AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. s účinností od 1.1.2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 5: ZDAR, a.s. – dodatek ke smlouvě
Starostka předložila dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6011404096. Cena přepravního výkonu byla
stanovena dohodou na pevnou výši 37,33 Kč/km z důvodu zvýšených nákladů na mzdy řidičů
(nárůst o 3,39 Kč/km). Doba plnění závazku se prodlužuje do 31.12.2019.
Dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2019.
Návrh usnesení: OZ schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6011404096 s provozovatelem veřejné služby ZDAR, a.s, Jihlavská 759/4, 59101 Žďár nad Sázavou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
K bodu 6: KÚ pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou – protokol o výsledku revize
s návrhem na sloučení parcel v k. ú. Vlachovice u Rokytna
Starostka předložila protokol o výsledku revize s návrhem na sloučení parcel v k.ú.
Vlachovice u Rokytna (včetně snímku mapy s vyznačenými parcelami).
Návrh usnesení: OZ schvaluje protokol o výsledku revize s návrhem na sloučení parcel v k. ú.
Vlachovice u Rokytna.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
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K bodu 7: Vyhodnocení záměru obce č. 2/2018
Záměr č.2/2018 byl vyvěšen na úřední desce obce od 14.12.2018 do 30.12.2018. Nebyly
přijaty jiné žádosti a připomínky od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 436/3(ostatní plocha)
o výměře 60 m2 v k. ú. Počítky za cenu 500 Kč/m2. Sepsání kupní smlouvy
zajistí starostka obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 schváleno
K bodu 8: Úprava prostoru po prodejně
Starostka informovala o zahájení úklidových prací v prostoru prodejny (Počítky č.p. 69).
Předložila cenové nabídky na výmalbu, pokládku podlahy (lina, koberce), montáž žaluzií do
výlohy a výrobu regálů.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené cenové nabídky na výmalbu, pokládku podlahy,
montáž žaluzií a výrobu regálů v prostoru bývalé prodejny,
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 schváleno
Starostka předložila návrh na využití prostoru po prodejně – přestěhování obecní knihovny ze
stávajících prostor OÚ. Podmínkou je dokončení prací (výmalba, pokládka podlahy).
Návrh usnesení: OZ schvaluje využití prostoru po prodejně a přestěhování obecní knihovny
do těchto prostor.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 schváleno
Předpokládaný termín realizace stěhování knihovny – březen/duben.
K bodu 9: Žádost účetní obce o navýšení odměny za práci
Starostka přednesla žádost účetní obce o navýšení odměny za práci. Žádost odůvodnila. OZ
vedlo diskusi.
Návrh usnesení: OZ schvaluje navýšení odměny pro účetní o 2000Kč na částku 8500 Kč za
měsíc s platností od 1.1.2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12 schváleno
K bodu 10: Různé
a) Výsledky kontrolního a finančního výboru obce
- OZ vzalo na vědomí zprávy o výsledcích kontrolního a finančního výboru obce ze dne
30.1.2019
b) Podání dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – dětské hřiště
- místostarosta podal základní informace o projektu a podání dotace (žádost o dotaci
byla odeslána 29.1.2019)
c) Návrh změny č. I územního plánu obce – informace k dalšímu postupu
d) Stížnost pana Ř. na zimní údržbu v obci ze dne 14.1.2019
- OZ vzalo na vědomí stížnost na zimní údržbu v obci a vedlo diskusi
- nahlášené problémy starostka ihned řešila, byla zajištěna náprava
e) Žádost paní K. o informace ohledně nevyřešené situace s kanalizací v obci
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- starostka žádala o bližší vysvětlení, paní K. odkázala na p. Kreutzera (projektant
rybníku) – plánovaná schůzka v lednu dosud z časových a organizačních důvodů,
neproběhla, naplánována je náhradní schůzka přímo na místě (jaro 2019)
- OZ vedlo diskusi ohledně kanalizace v obci
f) Párkové závody – starostka poděkovala hasičům za organizaci
g) Dětský karneval – 10. 2. 2019, pořádá SDH Počítky
h) Masopust v obci – 2. 3. 2019
- projednána organizace
- schůzka pro zájemce k účasti v masopustním průvodu – 15. 2. 2019 v 18:00 hodin na
OÚ
ch) Čistá Vysočina 2019
- 11. ročník úklidu veřejného prostranství v Kraji Vysočina (8. – 21.4.2019)
- starostka informovala o přihlášení obce Počítky do akce
- sběr odpadků proběhne dne 13.4.2019 od 13:00 hod. - od značky obce k odbočce na
Čtvrtě
i) Oprava a údržba obecního traktoru
- starostka informovala o nutné opravě a údržbě obecního traktoru (nefunkční
hydraulika, výměna oleje aj.)
- OZ bere na vědomí
j) Obecně závazná vyhláška obce Počítky č.1/2012 – připomenutí platnosti
Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
- OZ upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 a zároveň
žádá majitele psů o maximální důslednost při sběru psích exkrementů
k) Spádovost základních škol – informace
- s blížícími se termíny zápisů do 1. tříd připomínáme, že spádovost základních škol
pro děti s trvalým pobytem v obci není stanovena
l) Informace k zadaným projektům
- místostarosta podal základní informace k projektům – schody KD (zadní vchod),
rybník

Jednání ukončeno v 20:05 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 27. února 2019
Zápis byl vyhotoven dne 1. 2. 2019

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

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

Ověřovatelé: Jana Padalíková

...............................::..............

Dušan Slavíček

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

4/4

