Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 16. 10. 2019
Přítomni:
Omluvena:
Hosté:

M. Machová, R. Ptáček (od 19:20 hodin), L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček,
F. Šustr
J. Padalíková
---

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 (kontrola nápravných opatření vyplývajících z přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018, rozpočtová opatření)
4)
Projekt rybník
5)
Přijaté žádosti
6)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:10 hod. starostkou obce Marcelou Slámovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 5 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 4. 9. 2019, 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 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Účetní záležitosti
Starostka informovala, že byla v termínu do 30.09.2019 splněna nápravná opatření, která byla
stanovena na základě přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
OZ vzalo na vědomí.
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 5/2019 k 31.08.2019 a rozpočtové opatření č.
6/2019 k 30.09.2019 ke schválení, vysvětlila jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 31.08.2019 a k 30.09.2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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Příchod R. Ptáčka (19:20 hodin)
K bodu 4: Projekt rybník
Starostka předložila projektovou dokumentaci na obecní rybník. Vysvětlila situaci –
předložený projekt nebyl s vedením obce ze strany projektanta projednán. Projekt na obecní
rybník čítá náklady obce cca 1 milion Kč za předpokladu získání dotace v maximální výši 2
miliony Kč. Dle předložené projektové dokumentace by nebyl odstraněn aktuální problém
(zápach).
OZ vedlo diskusi
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nemá zájem pokračovat v projektu na obecní rybník.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: Přijaté žádosti
Starostka předložila žádost pana H. o kácení stromu vrby na hranici pozemku p.č. 436/25 a
pozemku obce p.č. 436/3 včetně zdůvodnění a potřebných náležitostí.
OZ vedlo diskusi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje kácení stromu na hranici pozemku p.č. 436/25
a pozemku obce p.č. 436/3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
Kácení stromu bude provedeno včetně odstranění pařezu. Zajistí starostka obce.
K bodu 6: Různé
a) Svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu
- svoz směsného komunálního odpadu bude od 45. týdne (tj. od listopadu) probíhat
jedenkrát týdně vždy v úterý
- pravidelný letní svoz bioodpadu bude pozastaven k 31.10.2019
- přes zimní měsíce budou zajištěny minimálně dva termíny svozu (předběžně 2. a 9.
týden v roce 2020 – bude včas upřesněno po domluvě s AVE CZ)
b) Výměna podlahové krytiny na obecním úřadě
- z důvodu vzniklých víceprací došlo k mírnému navýšení ceny oproti schválené
cenové nabídce ze dne 4.9.2019
OZ bere na vědomí.
c) Přerušení dodávky elektrické energie – 13.11.2019 (7:30 – 15:30 hod.)
d) Oprava schodů ke KD – boční vstup
- informace k průběhu
Jednání ukončeno v 20:15 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 13. listopadu 2019
Zápis byl vyhotoven dne 19. 10. 2019
Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

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

Ověřovatelé: Martina Machová

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

Dušan Slavíček

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