Zápis z 34.zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 5.9.2018
Přítomni: I.Leskourová, P.Hošek, H.Žáková, M.Daďourek, M.Slámová
Omluven: L.Sláma, M.Jirčíková
Program:
1. Úvod
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2. Rozpočtové opatření č.2/2018 k 31.7.2018
3. Změna územního plánu obce – info o průběhu prací
4. Došlé žádosti
5. 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 5 zastupitelů, zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné (dle §92 odst.3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Hanu Žákovou a Marcelu Slámovou, 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 27.6.2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu H.Žákovou a M.Slámovou,
zapisovatelem I.Leskourovou, schvaluje program zasedání a schvaluje zápis
z minulého zasedání.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 schváleno
K bodu 2: Rozpočtové opatření
Starostka předložila rozpočtové opatření č.2/2018 k 31.7.2018 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 31.7.2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 schváleno
K bodu 3: Změna územního plánu obce
Starostka informovala o průběhu prací – architekti pracují na provedení změn, bude následovat
veřejné projednávání v obci. Termín – říjen – listopad 2018.
K bodu 4: Došlé žádosti
a) Žádost paní S. o prodej/pronájem části obecního pozemku p.č.436/3.
OZ vedlo diskuzi. Starostka zajistí podrobnější vysvětlení situace. Bude projednáno na
příštím zasedání zastupitelstva obce.
b) Žádost
pana
P.
OZ vedlo diskuzi.
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Návrh usnesení: OZ schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části obecního pozemku
p.č.200/8, o výměře cca 500 m2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno.

K bodu 3: Různé
Starostka informovala o rozpracovaných projektech:
a) Schody KD – dokumentaci pro st.povolení zpracovává projektant
b) Projekt zastřešené sezení na hřišti – zpracovává projektantka, OZ vedlo diskuzi
c) Obecní rybník – projekt zpracovává projektant
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za společnou práci v období 2014 – 2018.
Jednání ukončeno ve 21 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 10.9.2018

Zapisovatel: I.Leskourová ……….................................
Ověřovatelé: H.Žáková
.............................................
M.Slámová ..............................................
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