Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 11. 11. 2020
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
Omluven: R. Ptáček
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)
Rozpočtová opatření
4)
Návrh rozpočtu obce 2021
5)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2022-2024
6)
Zimní údržba v obci
7
Veřejná doprava Vysočiny – rozhodnutí o příspěvku
8)
Přijaté žádosti
9)
Informace k projektům
10)
Kulturní akce – listopad/prosinec
11)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:05 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 Lukáše Slámu a Dušana Slavíčka, zapisovatelem je
Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 26. 8. 2020, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu L. Slámu 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: Rozpočtová opatření
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2020 k 31.8.2020, rozpočtové
opatření č. 4/2020 k 30.9.2020 a rozpočtové opatření č. 5/2020 k 31.10.2020, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložená rozpočtová opatření k 31.8.2020, k 30.9.2020 a
k 31.10.2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Návrh rozpočtu obce 2021
Starostka obce předložila návrh rozpočtu – OZ vedlo diskusi a projednalo jednotlivé body.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen na ÚD minimálně 15 dnů. Občané mohou vznášet připomínky.
Na příštím zasedání bude rozpočet schválen.
K bodu 5: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2022-2024
Starostka obce předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu a vysvětlila jednotlivé
položky.
Návrh bude vyvěšen na ÚD minimálně 15 dnů. Na příštím zasedání bude střednědobý výhled
rozpočtu schválen.
K bodu 6: Zimní údržba v obci
Zimní údržba bude provedena pouze prohrnováním (pluhováním), úklid sněhu bude zajištěn
do 24 hodin od skončení srážek. K údržbě bude přednostně použita obecní technika.
➢ Odpovědná osoba – P. Topinka
• Odměna za vykonanou práci činí 220 Kč/hodina, bude-li použita obecní technika.
• Pokud bude muset být použita těžší technika, kterou obec nevlastní, pan Topinka zajistí údržbu technikou vlastní. V tomto případě bude odměna za vykonanou práci činit
420 Kč/hodina + spotřeba PH.
V případě potřeby zajistí starostka dalšího brigádníka.
➢ Údržba chodníku – pan P. Podloucký
• Odměna za vykonanou práci stanovena na 150 Kč/hodina.
Návrh usnesení: OZ schvaluje plán zimní údržby 2020-2021.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 7: Veřejná doprava Vysočiny – rozhodnutí o příspěvku
Zastupitelstvo Kraje Vysočina zrušilo usnesení č. 0612/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 a
nepožaduje po obcích Kraje Vysočina příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci
Veřejné dopravy Vysočiny (VDV).
V Zastupitelstvu Kraje Vysočina na 5. zasedání, konaném dne 8. 9. 2020, usnesením číslo
0429/05/2020/ZK, pod bodem Poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní
obslužnosti na území Kraje Vysočina, bylo rozhodnuto o převzetí objednávky od obcí, tj.
regionální linkové dopravy v pracovních dnech a o víkendech, a to vybraných spojů o
sobotách a nedělích sloužících převážně k dopravě za turistickými cíli, do zaměstnání a do
školských zařízení.
Kraj Vysočina přebírá od 1. 1. 2021 pod svoji objednávku spoje linky 840107/308, 311, 315,
318, 321, 328. U spoje 308 dojde k časovému posunu na 11:30 odjezd ze Sněžného a k
odstranění obsluhy Daňkovic.
Kraj Vysočina nepřebírá od 1. 1. 2021 pod svoji objednávku spoje linky 840107/307, 310,
313, 316.
Na přebraných spojích začne od 1. 1. 2021 platit tarif VDV.
OZ bere na vědomí.
K bodu 8: Přijaté žádosti
➢ Žádost o příspěvek
Starostka předložila žádost o finanční příspěvek 2021 na služby Oblastní charity Žďár nad
Sázavou. Požadovaná částka 49.100 Kč, účel použití - částečné hrazení provozních nákladů
Charitní pečovatelské služby.
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Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost Oblastní charity o finanční příspěvek ve výši 49.100 Kč.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 5 neschváleno
➢ Žádost o stanovisko obce k záměru
Starostka předložila plánovaný záměr společnosti ČEPS, a.s. na území obce Počítky (v k.ú.
Počítky – 723193). Předmětným záměrem je přestavba stávajícího vedení VVN napěťové
hladiny 220kV s označením V203 na nové vedení ZVN o napěťové hladině 400kV.
OZ se seznámilo s popisem záměru a s přiloženou situační mapou.
Návrh usnesení: OZ schvaluje plánovaný záměr společnosti ČEPS, a.s. na území obce Počítky
(v k.ú. Počítky – 723193) týkající se přestavby stávajícího vedení VVN
napěťové hladiny 220kV s označením V203 na nové vedení ZVN o napěťové
hladině 400kV.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
➢ Žádost o vyjádření k dodatečnému stavebnímu povolení
Starostka předložila žádost paní S. o vyjádření – kladné stanovisko k dodatečnému
stavebnímu povolení na projekt: „Opěrná gabionová zeď a opěrná zídka propustku“.
OZ projednalo předloženou žádost.
Návrh usnesení: OZ schvaluje vydání kladného stanoviska k dodatečnému stavebnímu
povolení na projekt: „Opěrná gabionová zeď a opěrná zídka propustku“.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 7 neschváleno
➢ Žádost o prodej pozemku
Starostka předložila žádost pana T. a paní T. o prodej části obecního pozemku p.č. 266/6 o
přibližné výměře 100 m2.
OZ projednalo předloženou žádost.
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 266/6.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 9: Informace k projektům
➢ Dětská hřiště v Počítkách
Starostka informovala o dokončení a převzetí díla ke dni 11.11.2020. Jedná se o nové dětské
hřiště na návsi (dvouvěžová prolézací sestava s dopadovou plochou z protipádových dlaždic)
a na fotbalovém hřišti (šest herních prvků, tři fitness prvky - posilovací stroje, naučná tabule o
rozkladu odpadků) + koše na tříděný odpad.
Souhrn financování celkem: 1 318 769,32 Kč (dotace činí 912 553,00 Kč).
➢ Parkovací stání – náves
Realizace parkovacího stání na návsi byla zahájena dne 9.11.2020. Termín provedení dle
smlouvy o dílo nejpozději do 30.11.2020.
➢ Oprava betonové podezdívky plotu
Starostka informovala o předání projektu pro územní souhlas a realizaci akce na pozemcích p.
č. 55 (zahrada) a 56 (vodní plocha) v k.ú. Počítky. Oprava bude realizována v roce 2021.
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➢ Zastřešené sezení na hřišti + kabiny
Místostarosta informoval o průběhu prací na projektech.
K bodu 10: Kulturní akce – listopad/prosinec
Z důvodu trvání nouzového stavu a vládních nařízení není možno organizovat tradiční akce.
➢ Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromečku (bez přítomnosti veřejnosti)
• neděle 29. listopadu 2020
➢ Mikuláš, čerti
• obec nebude zajišťovat organizaci akce
Pořádání akcí bude záležet na dalším vývoji situace v souvislosti s onemocněním Covid-19.
K bodu 11: Různé
Žádné body k projednání.
Jednání ukončeno v 20:50 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 9. prosince 2020
Zápis byl vyhotoven dne 15. 11. 2020

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová ……….................................
Ověřovatelé: Lukáš Sláma
Dušan Slavíček

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