Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 27. 5. 2020
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
Omluven: --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)
Kanalizace v obci
4)
Svazek obcí POOSLAVÍ – ukončení členství
5)
Schody KD – opláštění, zastřešení
6)
Žádost SK Transformátor o čerpání finančního příspěvku na rok 2020
7)
Parkovací stání - náves
8)
Program obnovy venkova Vysočiny 2020
9)
Opravy obecních cest
10)
Přijaté žádosti
11)
Plánované akce
12)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19 hodin starostkou obce Marcelou Slámovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (dle §92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Františka Šustra a Dušana Slavíčka, zapisovatelem
je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 5. 2. 2020, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu F. Šustra a D. Slavíčka,
zapisovatelem M. Slámovou a schvaluje zápis z minulého zasedání.
Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Kanalizace v obci
Starostka informovala OZ o vývoji současného stavu kanalizace v obci.
1. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Změna povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu obce Počítky
(výustě č. V1, V2, V3 a V4) zaústěné do vod povrchových – vodního toku Pernička, který je
ve správě Povodí Vltavy, státní podnik Praha, spočívající v prodloužení doby platnosti
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rozhodnutí, a to na základě žádosti, kterou 23. 12. 2019 podal a 10. 2. 2020 doplnil Svaz
vodovodů a kanalizací Žďársko.
Dne 26. 2. 2020 proběhlo ústní jednání na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou.
Rozhodnutí:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, povoluje žadateli, tj. Svaz
vodovodů a kanalizací Žďársko změnu povolení k vypouštění odpadních vod z jednotné
kanalizace pro veřejnou potřebu obce Počítky (výustě č. V1, V2, V3 a V4) takto: prodlužuje
platnost stávajícího povolení na dobu 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Zástupce Povodí Vltavy, státní podnik Praha souhlasí s prodloužením povolení k vypouštění
na 3 roky s podmínkou předložení návrhu řešení odkanalizování obce Počítky do konce roku
2020.
Obec Počítky upozorňuje občany na řádné provozování septiků a na nemožnost napojení
přepadů z jímek do kanalizace.
OZ bere na vědomí
2. Jednání za účasti obce Počítky, Vysoké, Svazu VaK a VAS, a.s. Žďár nad Sázavou ve
věci řešení odkanalizování obcí Počítky a Vysoké.
Jednání proběhlo dne 20. 2. 2020 a bylo svoláno ve věci přípravy projektů na odkanalizování
obcí Počítky a Vysoké a čistění odpadních vod.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování studie proveditelnosti a nákladů
odkanalizování obce Počítky a Vysoké prostřednictvím Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko. Financování této studie bude rozděleno mezi obce
poměrem podle počtu obyvatel.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
K bodu 4: Svazek obcí POOSLAVÍ – ukončení členství
Starostka informovala OZ o důvodech ukončení členství ve Svazku obcí Pooslaví (nulový
přínos pro obec, narůstající administrativa, avizované zvyšování členských příspěvků pro
další kalendářní rok).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vystoupení obce Počítky ze Svazku obcí
POOSLAVÍ ke dni 31. 5. 2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: Schody KD – opláštění, zastřešení
Starostka předložila ke schválení cenové nabídky na opláštění a zastřešení schodiště KD –
boční vstup.
OZ vedlo diskusi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku stavební firmy Stavoprojekta
stavební firma, a.s. na opláštění schodiště a cenovou nabídku firmy Nováček
– hydroizolace na zastřešení schodiště.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 6: Žádost SK Transformátor o čerpání finančního příspěvku na rok 2020
Starostka předložila žádost SK Transformátor Počítky o čerpání finančního příspěvku na rok
2020 dle schváleného rozpočtu obce na rok 2020.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání finančního příspěvku pro SK
Transformátor Počítky na rok 2020 ve výši 140 tisíc Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 7: Parkovací stání – náves
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s průběhem a závěry kontrolní prohlídky, již
řádně svolal Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou, odbor stavební, ze dne 18. 2. 2020 na místě
stavby s účastníky řízení a dotčenými orgány.
Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou, odbor stavební vydal dne 23. 3. 2020 společné povolení
podle § 94p stavebního zákona pro stavbu: „Parkovací stání a zpevněné plochy pro kontejnery
– Počítky“ na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 194/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Počítky.
Místostarosta předložil ke schválení cenové nabídky na realizaci stavby.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci stavby: „Parkovací stání a zpevněné
plochy pro kontejnery – Počítky“ na pozemku pozemková parcela parcelní
číslo 194/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Počítky firmou COLAS CZ,
a.s.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
K bodu 8: Program obnovy venkova Vysočiny 2020
Starostka informovala o možnosti čerpání dotace POVV 2020 v max. výši 127 tisíc Kč.
Dotaci je možno čerpat na stavbu: „Parkovací stání a zpevněné plochy pro kontejnery –
Počítky“ na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 194/1 (ostatní plocha) v katastrálním
území Počítky. Podání žádosti o dotaci nejpozději do 26. 6. 2020 zajistí starostka obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci POOV 2020 na stavbu:
„Parkovací stání a zpevněné plochy pro kontejnery – Počítky“ na pozemku
pozemková parcela parcelní číslo 194/1 (ostatní plocha) v katastrálním území
Počítky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 9: Opravy obecních cest
Na základě žádostí a podnětů od občanů obce byla zmapována situace ohledně případných
oprav obecních cest. Některé cesty vyžadující opravy byly předběžně naceněny firmami
COLAS CZ, a.s. a TERRAPRO, spol. s.r.o. za účelem zjištění aktuální výše cen. Cest
vyžadujících opravy je ve vsi více, budou dále mapovány, OZ bude přijímat další podněty od
občanů obce a výhledově (i vzhledem k vývoji odkanalizování obce) bude situace řešena.
Případné opravy obecních cest dle jejich závažnosti budou na základě studie proveditelnosti
odkanalizování obce po projednání zastupitelstvem do budoucna realizovány.
OZ bere na vědomí
K bodu 10: Přijaté žádosti
Žádost o spolupráci při záměru zlepšení biotopu volně žijící zvěře a živočichů
Starostka obce informovala OZ o záměru Mysliveckého spolku Skálí v čele s předsedou
panem Š., jehož součástí je žádost o využívání pozemku č. 283/22 v katastru obce Počítky.
OZ vedlo diskusi.
Obec Počítky má zájem obnovit obecní cestu ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Skálí.
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Starostka obce bude informovat společnost AGRO - Měřín, a.s. o ukončení neoprávněného
využívání obecní cesty včetně požadavku na odstranění závor.
OZ bere na vědomí
Žádost o vyřešení využívání veřejné cesty
Starostka předložila žádost paní T. ohledně vyřešení využívání veřejné cesty (Počítky –
Světnov), která vede po pozemcích ve vlastnictví žadatelky. Jedná se o pozemky 269/65,
273/3, 273/4, 283/3, 283/4, 290/7.
OZ vedlo diskusi.
OZ si vyhrazuje právo rozhodnout na základě šetření na místě samém a dle šetření u KÚ.
Přijatá žádost bude dořešena na příštím zasedání OZ.
Ústní žádost (dotaz) J. Padalíkové - projednání podmínek pachtu na obecní pozemky
- dotaz na termín projednání podmínek pachtu na obecní pozemky, jejichž pronájem končí
stávajícímu nájemci ke dni 31. 12. 2020
- návrh J. Padalíkové stanovit zastupitelstvem podmínky pachtu a následně je přednostně
nabídnout současnému nájemci bez vyvěšení záměru a výběrového řízení
- OZ vedlo ostrou a dlouhou diskusi, jelikož navrhovaný postup sjednání podmínek pachtu je
velmi nestandardní a hraničí s nebezpečím, že v případě jejich přijetí dojde k porušení zákona
- vzhledem k tomu, že tento bod nebyl součástí programu zasedání zastupitelstva obce,
zastupitelstvo se jím bude zabývat na dalším zasedání OZ
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Starostka předložila žádost o podporu provozu Linky bezpečí příspěvkem ve výši 2000 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč na provoz Linky
bezpečí.
Hlasování: pro 6, proti 1 (J. Padalíková), zdržel se 0
Usnesení č. 9 schváleno
Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci
➢ Novostavba RD – domovní ČOV
- stavebník paní B. a pan B.
- místo stavby: Počítky, p. č. 436/24, 436/25, 436/3
➢ Nástavba a stavební úpravy části stavby stodoly
- investor pan H.
- místo stavby: Počítky, p. č. 121
➢ Novostavba zahradního domku
- investor pan D.
- místo stavby: Počítky, p. č. 124/2
OZ nemá námitek k předloženým projektovým dokumentacím. Sepsání vyjádření zajistí
starostka obce.
OZ bere na vědomí
Žádost o spoluúčast obcí na financování dopravní obslužnosti v rámci VDV
Kraj Vysočina realizuje od 15. 12. 2019 projekt Veřejná doprava Vysočiny (VDV).
Starostka předložila žádost o spoluúčast obcí na financování dopravní obslužnosti Kraje
Vysočina ve výši 70 Kč za občana obce/rok pro období let 2021- 2023.
OZ si vyhrazuje právo rozhodnout na základě dalšího šetření a získání potřebných informací.
OZ bere na vědomí
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K bodu 11: Plánované akce
a) Nábor dětí ve věku od 5 do 15 let do fotbalového oddílu
- pořádá SK Transformátor Počítky
- termín: neděle 31. května 2020 od 14:00 hodin
b) Počítskej Tonda 2020
- tradiční soutěž v kopání penalt - pořádá SK Transformátor Počítky
- termín: sobota 27. června 2020
- další akce budou plánovány s ohledem na příznivý vývoj situace kolem onemocnění
Covid-19
K bodu 12: Různé
a) Období nouzového stavu
- starostka poděkovala p. Machové a p. Kociánové za ušití roušek pro občany obce a
občanům obce za dodržování všech vládních nařízení v souvislosti s šířením
nebezpečného onemocnění Covid-19
b) Zhodnocení akce - masopust
- starostka poděkovala za organizaci masopustu
- informovala OZ o výši vybrané částky od občanů obce
- vybrané finance budou použity na akci pro občany – sousedské posezení
s harmonikou plánované na den 25. 7. 2020
c) Zrušení obchodního účtu vedeného u Fio banky, a.s.
- prodej akcií České spořitelny (rozhodný den 05.11.2018)
- akcie a dividendy vyplaceny na účet obce v 1. čtvrtletí roku 2020 (výplata dividend
za roky 2012-2017 celkem 71.774,- Kč; výplata protiplnění z akcií společnosti Česká
spořitelna, a.s. celkem 265.634 Kč)
- zrušení obchodního účtu vedeného u Fio banky, a.s.na základě dohody o ukončení
komisionářské smlouvy
OZ bere na vědomí
d) Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí
- obec Počítky oznamuje ukončení revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním
území Počítky ke dni 28. 4. 2020 (viz úřední deska, datum vyvěšení 4. 5. 2020)
e) Změna četnosti svozu papíru
- od května úprava změny četnosti svozu papíru – svoz 1x týdně z důvodu
nedostatečné kapacity kontejnerů při četnosti vývozu 1x za 14 dní
f) Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
- termín 11. 6. 2020, 9:00 hodin, Penzion Jámy
- starostka navrhuje delegovat místostarostu obce k účasti na valné hromadě
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje delegování místostarosty obce pana F.
Šustra k účasti na valné hromadě Svazu vodovodů a kanalizací dne
11. 6. 2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 schváleno
g) Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie E.ON
- z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací, bude přerušena dodávka elektrické energie:
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➢ dne 17. 06. 2020 od 10:00 do 12:30 hodin - obec Počítky
➢ dne 17. 06. 2020 od 12:30 do 15:00 hodin - Počítky – Čtvrtě
h) Nedodržování předepsané rychlosti v obci
- na základě stížností občanů obce byla zastupitelstvem vedena diskuse ohledně řešení
nedodržování rychlosti při průjezdu obcí (zejména úsek náves – Výpustek)
- v případě nutnosti bude situace dále řešena

Jednání ukončeno ve 22:20 hodin
Termín dalšího zasedání OZ červen 2020
Zápis byl vyhotoven dne 1. 6. 2020

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová ……….................................
Ověřovatelé: František Šustr

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

Dušan Slavíček

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