Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 29. 9. 2021
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček
Omluven: F. Šustr
Hosté: 1
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. 3/2021
4)
Vyhodnocení záměru obce č. 4/2021
5)
EG.D, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- souhlas s umístěním distribučního zařízení na pozemku parc. č. 1193, 1354/3,
1422/4 v katastrálním území Obyčtov
6)
Dodatek č. 3 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního
družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17.5.2018
– úprava výše pachtovného
7)
Přijaté žádosti
8)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
9)
Plánované akce
10)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:00 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 Dušana Slavíčka,
zapisovatelem je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 30. 6. 2021, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu R. Ptáčka 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: Rozpočtové opatření č. 3/2021
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 3/2021 k 31.8.2021 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3/2021 k 31.8.2021.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Vyhodnocení záměru obce č. 4/2021
Záměr obce č. 4/2021 byl vyvěšen na úřední desce obce od 6.7.2021 do 22.7.2021. Nebyly
přijaty jiné žádosti a připomínky od občanů.
Návrh usnesení: OZ schvaluje prodej části pozemku p.č. 436/3 (orná půda) o výměře 103 m2 a
pověřuje starostku obce sepsáním kupní smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Padalíková)
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: EG.D, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- souhlas s umístěním distribučního zařízení na pozemku parc. č. 1193, 1354/3, 1422/4
v katastrálním území Obyčtov
Starostka obce předložila návrh společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na pozemku
parc. č. 1193, 1354/3, 1422/4 v katastrálním území Obyčtov pro akci – stavbu: „Suky, úprava
DS NN sm. hájenka“.
Stavbou jsou dotčeny pozemky ve výlučném vlastnictví firmy Lesní družstvo obcí a
podílnických obcí (vlastnický podíl obce Počítky: 1/710).
Návrh usnesení: OZ schvaluje smlouvu č. NM-001040017558/004-ELPR/23 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene - umístění distribučního zařízení na
pozemku parc. č. 1193, 1354/3, 1422/4 v katastrálním území Obyčtov,
okres Žďár nad Sázavou pro stavbu s názvem: „Suky, úprava DS NN sm.
hájenka“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 6: Dodatek č.3 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního
družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17.5.2018 – úprava
výše pachtovného
Starostka seznámila zastupitele s návrhem Dodatku č.3 ke Smlouvě pachtovní mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi
ze dne 17.5.2018 upravující výši pachtovného.
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyvěšení záměru upravujícího výši pachtovného mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se
sídlem v Přibyslavi.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 7: Přijaté žádosti
Starostka předložila žádost paní K. o koupi obecního pozemku p.č. 47 v k.ú. Počítky o
výměře 23 m2 a obecního pozemku p.č. 37/6 v k.ú. Počítky o výměře 53 m2.
OZ projednalo žádost.
Návrh usnesení: OZ schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 47 v k.ú. Počítky o výměře 23 m2
a obecního pozemku p.č. 37/6 v k.ú. Počítky o výměře 53 m2.
Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1 (R. Ptáček)
Usnesení č. 7 neschváleno
Starostka předložila žádost manželů S. o pronájem obecního pozemku p.č. 232/10 (ostatní
plocha) v k.ú. Počítky o výměře 112 m2. OZ projednalo žádost.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru na pronájem obecního
pozemku p.č. 232/10 (ostatní plocha) v k.ú. Počítky o výměře 112 m2.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 (D. Slavíček, J. Padalíková)
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 8: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021, a to v
pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v obci Počítky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v budově Obecního úřadu Počítky 67.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději tři dny před dnem konání voleb.
OZ bere na vědomí
K bodu 9: Plánované akce
➢ Drakiáda – říjen (přesný termín bude upřesněn)
➢ Tvoření pro děti – 23. října 2021 (knihovna)
➢ Přednáška o prevenci úrazů páteře a míchy – 18. listopadu 2021 v 17:00 hod. (KD
Počítky)
➢ Prodejní jarmark + tvoření pro děti – 20. listopadu (KD Počítky)
K bodu 10: Různé
- informace k probíhající opravě komína/střechy na budově OÚ/KD – opravu provádí pan
Dočkal
- spuštění nových webových stránek obce – v průběhu měsíce října
- starostka podala základní informace ze schůzky s firmou AVE CZ ze dne 20. září 2021
• nová odpadová legislativa 2021 – nový zákon o odpadech → příprava nové obecně
závazné vyhlášky obce
OZ bere na vědomí
Jednání ukončeno ve 20:00 hodin
Termín dalšího zasedání OZ říjen/listopad 2021
Zápis byl vyhotoven dne 04. 10. 2021

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

……….................................

Ověřovatelé: Rostislav Ptáček

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

Dušan Slavíček

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