Zápis z 26.zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 8.11.2017
Přítomni: I.Leskourová P.Hošek, M.Daďourek, , M.Slámová, H.Žáková (příchod 19:20 hod)
Omluvena: M.Jirčíková, L.Sláma

Program:
1. Úvod
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2. Rozpočtové opatření ze dne 30.9.2017
3. EKO-KOM smlouva o výpůjčce nádob
4. Omezení rychlosti v obci - návrhy
5. Auto pro SDH – Fiat Ducato – pravidla výpůjčky
6. Kácení stromů v obci
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
8. Doručené žádosti od občanů
9. Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19 hodin starostkou obce I.Leskourovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že jsou přítomni 4 zastupitelé, zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné (dle §92 odst.3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu M.Slámovou a M.Daďourka, 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 20.9.2017, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu M.Slámovou a M.Daďourka,
zapisovatelem I.Leskourovou, schvaluje program zasedání a schvaluje zápis
z minulého zasedání.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 schváleno.
K bodu 2: Rozpočtové opatření
Starostka předložila rozpočtové opatření č.3/2017 k 30.9.2017 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.9.2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 schváleno.
K bodu 4: EKO-KOM smlouva o výpůjčce nádob
Starostka informovala o obsahu smlouvy: bezplatné užívání nádob, poškození nádob je nutné
nahlásit na dispečink, nádoby umístit na veřejném místě, zřizuje se předkupní právo pro obec,
nádoby využívat celoročně.
Návrh usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o výpůjčce s EKO-KOM a.s..
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 schváleno
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K bodu 4: Omezení rychlosti v obci
Starostka předložila návrhy na označení povolené rychlosti v obci:
- obytná zóna
- nejvyšší povolená rychlost „30“
- příčné prahy
Vše podléhá schválení Policií ČR, dopravním inspektorátem, poté schvaluje formou veřejné
vyhlášky MěÚ ZR, dopravní odbor. OZ vedlo diskuzi o jednotlivých variantách.
Závěr: OZ bude dále zjišťovat možnosti instalace příčných prahů v obci.
19:20 hod příchod H.Žáková
K bodu 5: Auto pro SDH – pravidla výpůjčky
P.Hošek navrhuje určit řidiče – oprávněné osoby.
OÚ: Leskourová
SDH: P.Hošek, J.Ptáček, R.Ptáček
SK Transformátor: L.Sláma, M.Dvořák
Využití pro OÚ, SDH a SK Transformátor Počítky: bezplatné
Ostatní osoby: výpůjčka zpoplatněna 4 Kč/km, osobní předání vozidla Hošek nebo Leskourová
Návrh usnesení: OZ schvaluje výše uvedená pravidla pro výpůjčku vozidla FIAT.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 schváleno
K bodu 6: Kácení stromů v obci
P.Hošek informoval o kácení těchto stromů během zimy:
- modřín na hřišti (ulomená špice)
- bříza u hřiště (ulomená špice)
- stromy u Jirčíků (javor, jeřáb) proschlé
Návrh usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o pokácení výše uvedených stromů v obci.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 schváleno
K bodu 7: Návrh rozpočtu obce na rok 2018
OZ vedlo diskuzi a vypracovalo návrh, který bude vyvěšen na ÚD.
K bodu 8: Doručené žádosti občanů
a) žádost paní M. o jednorázový příspěvek na PHM za rok 2017 – zajištění provozu knihovny.
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyplatit jednorázový příspěvek na zajištění provozu knihovny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (M.Slámová)
Usnesení č.6 schváleno
b) žádost manželů T. o pronájem části obecního pozemku p.č.266/6
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části obecního pozemku
p.č.266/6.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 schváleno
c) žádost pana L. o dovolení připojení dešťového svodu do kanalizace v obecním pozemku
p.č.194/1.
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Návrh usnesení: OZ nemá námitek k napojení dešťového svodu do kanalizace v obecním
pozemku p.č.194/1. Bude provedena kontrola napojení zástupcem OZ.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.8 schváleno
d) žádost pana Ř. o pronájem části pozemku p.č.232/6.
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části obecního pozemku
p.č.232/6.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.9 schváleno
K bodu 9: Různé
a) cesta na Čtvrtě opravená, proběhne ještě rozvod frézovaného recyklátu ke Lhotce
b) adventní neděle 3.12. rozsvícení stromečku, zdobení proběhne v sobotu od 14 hodin
Jednání ukončeno ve 21.30 hodin.
Termín dalšího zasedání OZ 12/2017.
Zápis byl vyhotoven dne 12.11.2017
Zapisovatel: I.Leskourová…….................................
Ověřovatelé: M.Slámová..............................................
M.Daďourek.............................................
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