Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 24. 3. 2021
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
Omluven: --Hosté: --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) Vyhodnocení záměru obce č. 3/2020
5) Webové stránky obce
6) Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
7) Problematika řešení odpadů – ORP Žďár nad Sázavou
8) Přijaté žádosti
9) Čistá Vysočina 2021
10) Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18 hodin starostkou obce Marcelou Slámovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (dle §92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Martinu Machovou a Dušana Slavíčka,
zapisovatelem je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 9. 12. 2020, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu M. Machovou a D. Slavíčka,
zapisovatelem M. Slámovou a schvaluje zápis z minulého zasedání.
Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Účetní záležitosti – rozpočtové opatření, inventury
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2020 k 31.12.2020, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 7/2020 k 31.12.2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
Starostka informovala o provedení inventury majetku obce ke dni 31.12.2020. Inventuru
provedla inventarizační komise schválená dne 9.12.2020.
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Žádost o vyřazení: „Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“
1x dětské hřiště (OU-000063); „Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ 1x rozhlas (OU000025), 1x elektrický sporák (OU-000029), 1x ústředna místního rozhlasu (OU-000061);
„Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“ 3x kuchyňský stůl (OU-000128), 1x hrábě (OU000135), 1x koště (OU-000151)
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyřadit 1x dětské hřiště (OU-000063), 1x rozhlas (OU-000025),
1x elektrický sporák (OU-000029), 1x ústřednu místního rozhlasu (OU000061), 3x kuchyňský stůl (OU-000128), 1x hrábě (OU-000135), 1x koště
(OU-000151).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 4: Vyhodnocení záměru obce č. 3/2020
Záměr č. 3/2020 byl vyvěšen na úřední desce obce od 14.12.2020 do 30.12.2020. Nebyly
přijaty jiné žádosti a připomínky od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a směnu částí obecního pozemku p. č.
57/1 v k. ú. Počítky o celkové výměře cca 50 m2.
Případný prodej či směna budou řešeny s jednotlivými žadateli dle
předloženého geometrického plánu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 5: Webové stránky obce
Starostka podala základní informace o zákonných povinnostech, které musí splňovat webové
stránky obce. Předložila nabídky firem na vytvoření a provoz nových internetových stránek.
OZ projednalo předložené nabídky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vytvoření a provozu internetových
stránek a Smlouvu o zpracování osobních údajů pro Galileo Corporation
s.r.o. včetně podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny (program:
Informační a komunikační technologie 2021).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 6: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
OZ bere na vědomí
K bodu 7: Problematika řešení odpadů – ORP Žďár nad Sázavou
Starostka seznámila zastupitelstvo obce s obsahem online setkání ze dne 11.3.2021
k problematice odpadů. Setkání organizoval Městský úřad Žďár nad Sázavou.
Plán: Vznik Dobrovolného svazku obcí Žďársko primárně za účelem řešení odpadové
problematiky v regionu ORP Žďár nad Sázavou.
Další informace budou s obcemi projednány.
V rámci online setkání byla dále řešena problematika skládkování Ronov
Starostka podala základní informace.
OZ bere na vědomí
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K bodu 8: Přijaté žádosti
➢ Žádost o vyjádření – dodatečný souhlas obce se stavbou a pronájmem části obecního
pozemku p. č. 436/28
Starostka předložila žádost paní S. o vyjádření – kladné stanovisko obce k dodatečnému
povolení stavby na projekt: „Opěrná gabionová zeď“ na pozemku p.č. 436/28 a žádost o
pronájem části obecního pozemku p.č. 436/28.
OZ projednalo předloženou žádost.
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost o souhlas k dodatečnému stavebnímu povolení na
projekt: „Opěrná gabionová zeď“ na pozemku p.č. 436/28.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyvěšení záměru č. 1/2021 na pronájem části obecního
pozemku p.č. 436/28 o výměře cca 2m2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
➢ Žádost – „Dlažba a gabionová zástěna na popelnice“
Starostka předložila žádost paní S. o souhlas obce s položením dlažby a umístěním gabionové
zástěny na popelnice na pozemku p.č. 436/3. Zámkovou dlažbu a gabionovou zástěnu bude
možné v případě potřeby rozebrat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje položení rozebíratelné dlažby a gabionové
zástěny na popelnice na pozemku p.č. 436/3.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 schváleno
➢ Žádost - kácení stromů
Starostka předložila žádost paní K. o pokácení stromů (olší a smrků) na obecním pozemku p.č.
110/4.
OZ projednalo předloženou žádost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení olší na pozemku p.č. 110/4, které jsou
nahnuté a bezprostředně ohrožují majetek na sousedním pozemku p.č. 107.
Tyto stromy budou označeny a ostatní budou ošetřeny prořezáním tak, aby
jejich stav byl bezpečný.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 schváleno
➢ Žádost o vyřešení využívání veřejné cesty
Starostka opětovně předložila žádost paní T. ze dne 9.3.2020 ohledně vyřešení využívání
veřejné cesty (Počítky – Světnov), která vede po pozemcích ve vlastnictví žadatelky. Jedná se
o pozemky 269/65, 273/3, 273/4, 283/3, 283/4, 290/7.
Žadatelka požaduje výměnu pozemků za jiné pozemky ve vlastnictví obce.
OZ vedlo diskusi na základě předchozích šetření.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu pozemků 269/65, 273/3, 273/4, 283/3,
283/4, 290/7 za jiné pozemky ve vlastnictví obce.
Hlasování: pro 0, proti 4 (M. Machová, J. Padalíková, R. Ptáček, D. Slavíček), zdrželi se 3 (L.
Sláma, M. Slámová, F. Šustr)
Usnesení č. 11 neschváleno
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K bodu 9: Čistá Vysočina 2021
XII. ročník akce Čistá Vysočina je realizován v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.
Úklid veřejného prostranství kolem silnice od cedule Počítky po odbočku na Čtvrtě proběhne
dne 24. dubna 2021 ve 13:00 hodin. Sraz účastníků před OÚ v Počítkách.
Vzhledem k situaci ohledně koronavirové pandemie je nutné sledovat aktuální nařízení a řídit
se podle nich.
K bodu 10: Různé
➢ Závěrečná kontrolní prohlídka stavby
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby: Stavební úpravy a přístavba vedlejšího vstupu k
objektu kulturního domu a OÚ Počítky na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 79/1 a
81/3 v katastrálním území Počítky proběhla dne 16.2.2021
Byly předloženy veškeré požadované dokumenty za účelem vydání kolaudačního souhlasu
OZ bere na vědomí
➢ Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
Dne 31.8.2020 podal subjekt Obec Počítky (IČO - 00842281), Počítky 67, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1 (výzva a přerušení řízení ze dne 23.9.2020) žádost o vydání společného povolení
pro stavbu: „Novostavba sportovního zázemí - Počítky na pozemcích pozemkové parcely
parcelní číslo 57/1 (ostatní plocha), 74 (ostatní plocha), 78/10 (ostatní plocha), 81/3 (zahrada)
a 441/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Počítky. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné územní a stavební řízení.
Obec začne poptávat možnosti získání dotací pro výše uvedenou stavbu.
OZ bere na vědomí
➢ Informace k projektu – fotbalové kabiny
Místostarosta podal informace o vývoji prací na projektu k fotbalovým kabinám.
OZ bere na vědomí
➢ Svoz komunálního odpadu a bioodpadu – letní režim
Od 1. dubna 2021 dojde ke změně četnosti svozu komunálního odpadu. Svoz bude probíhat
jednou za 14 dní, vždy v pondělí v lichém kalendářním týdnu.
Svoz bioodpadu bude také zahájen od dubna, první svoz proběhne ve středu 14. dubna, další
pak jednou za 14 dní vždy ve středu v lichém kalendářním týdnu.
Jednání ukončeno ve 20:55 hodin
Termín dalšího zasedání 28. dubna 2021
Zápis byl vyhotoven dne 31. 3. 2021

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová ……….................................
Ověřovatelé: Martina Machová
Dušan Slavíček

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