Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 12. 12. 2019
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

J. Padalíková, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
M. Machová
---

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) Schválení rozpočtu obce 2020
5) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce 2021-2023
6) GasNet – vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení za rok 2019
7) Svoz komunálního odpadu
8) Novela zákona o místních poplatcích
9) Jednorázový příspěvek za vedení KD a knihovny za rok 2019
10) Plánované akce – prosinec / leden
11) Přijaté žádosti
12) Inventury majetku
13) Veřejnoprávní smlouva na dotační management
14) ZDAR, a.s. – dodatek ke smlouvě
15) Žádost o dotaci na dětské hřiště
16) Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:10 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 Janu Padalíkovou a Dušana Slavíčka,
zapisovatelem je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 13. 11. 2019, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu J. Padalíkovou 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. Požádala o
doplnění programu o tři body, jež budou zařazeny před bod „Různé“.
13) Veřejnoprávní smlouva na dotační management
14) ZDAR, a.s. – dodatek ke smlouvě
15) Žádost o dotaci na dětské hřiště
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený a doplněný program zasedání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
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K bodu 3: Rozpočtová opatření
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2019 k 30.10.2019 a rozpočtové
opatření č. 8/2019 k 30.11.2019, vysvětlila jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.10.2019 a rozpočtové
opatření k 30.11.2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
K bodu 4: Schválení rozpočtu obce 2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce obce od 16.11.2019 do
3.12.2019, nebyly přijaty žádné podněty od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce 2021-2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2021 – 2023 byl vyvěšen na úřední desce obce
od 16.11.2019 do 3.12.2019, nebyly přijaty žádné podněty od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce 2021 – 2023.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 6: GasNet – vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení za rok 2019
Starostka informovala o vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení za rok 2019 a
seznámila s dodatkem ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení.
Návrh usnesení: OZ schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení za rok 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 7: Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu během vánočních svátků
Vývozy popelnic připadající na úterý 24.12.2019 proběhnou v neděli 22.12.2019.
Vývozy popelnic připadající na úterý 31.12.2019 proběhnou v neděli 29.12.2019.
Svoz komunálního odpadu v roce 2020
Z důvodu optimalizace tras mění společnost AVE CZ svozový den v obci z úterý na pondělí.
Ke změně svozového dne dojde od 6. ledna, tedy od 2. týdne v roce 2020. Od dubna pak bude
vývoz komunálního odpadu probíhat každý sudý týden v pondělí.
OZ bere na vědomí
K bodu 8: Novela zákona o místních poplatcích
Sbírka zákonů-předpis č. 278/2019, jímž se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Účinnost této novely je stanovena na 1. ledna 2020. Byla projednána obecně
závazná vyhláška obce Počítky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. Výše poplatků se pro
občany nemění.
Návrh usnesení: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Počítky č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se
Usnesení č. 7 schváleno
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K bodu 9: Jednorázový příspěvek za vedení KD a knihovny za rok 2019
Starostka navrhuje jednorázový příspěvek ve výši 2 500 Kč za vedení KD a knihovny za rok
2019 osobám pověřeným vedením KD (J. Padalíkové) a knihovny (M. Machové).
Návrh usnesení: OZ schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 2 500 Kč za vedení KD za rok
2019 J. Padalíkové a za vedení knihovny za rok 2019 M. Machové.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Padalíková)
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 10: Plánované akce – prosinec/leden
a) Mikuláš, čerti
- starostka poděkovala za organizaci fotbalistům SK Transformátor Počítky
- zhodnocení akce
b) Zpívání koled
- čtvrtek 26. 12. 2019
- u kapličky na Výpustku od 15:30 hodin
c) Předsilvestrovská zábava
- sobota 28. 12. 2019 od 20:00 hodin
- pořádá SK Transformátor Počítky
d) Novoroční ohňostroj
- středa 1. 1. 2020 od 17:00 hodin
- projednána organizace
e) Tradiční setkání důchodců
- sobota 11. 1. 2020 od 14:00 hodin
- projednána organizace
f) Dětský karneval
- termín bude upřesněn (únor 2020)
- organizace bude projednána se členy SDH Počítky
g) Masopust
- termín bude upřesněn (únor 2020)
K bodu 11: Přijaté žádosti
Žádost o vyjádření k existenci sítí na stavbu: V203 - přestavba na 400 kV (01C.0265)
- dle přiložené situační mapy
OZ bere na vědomí
K bodu 12: Inventury majetku
Starostka navrhuje inventarizační komise:
– hasičská technika + související: M. Slámová, R. Ptáček, K. Ptáčková (účetní)
– ostatní majetek: M. Slámová, J. Padalíková, K. Ptáčková (účetní)
Inventarizace proběhne během prosince 2019.
Návrh usnesení: OZ schvaluje inventarizační komise a provedení inventur majetku obce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 schváleno
K bodu 13: Veřejnoprávní smlouva na dotační management
Starostka předložila ke schválení veřejnoprávní smlouvu na dotační management mezi obcí
Počítky a městem Žďár nad Sázavou. V souladu se smlouvou bude město Žďár nad Sázavou
prostřednictvím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou vykonávat pro obec dotační
management. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2022
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotační
management mezi obcí Počítky a městem Žďár nad Sázavou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 schváleno
K bodu 14: ZDAR, a.s. – dodatek ke smlouvě
Starostka předložila dodatek č. 3 ke smlouvě č. 6011404096. Cena přepravního výkonu byla
stanovena dohodou na pevnou výši 39,21 Kč/km z důvodu zvýšených nákladů na mzdy řidičů
(nárůst o 1,88 Kč/km). Doba plnění závazku se prodlužuje do 31.12.2020.
Dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
Návrh usnesení: OZ schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 6011404096 s provozovatelem veřejné služby ZDAR, a.s, Jihlavská 759/4, 59101 Žďár nad Sázavou s účinností od 1.1.2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 schváleno
K bodu 15: Žádost o dotaci na dětské hřiště
Starostka předložila žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova na dětské hřiště. Jedná se o opakované podání žádosti.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na dětské hřiště.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12 schváleno
K bodu 16: Různé
a) Valná hromada Svazku obcí Pooslaví
- starostka podala základní informace z valné hromady dne 4.12.2019
b) Autobusový jízdní řád ZDAR, a.s.
- platnost nových jízdních autobusových řádů od 15.12.2019 – 31.12.2020
- linka 840107 Žďár nad Sázavou – Sněžné – Spělkov
• rozsah spojů se nemění
• spoje č. 308, 318, 321 a 23 – změna časování
c) Změna dodavatele plynu a elektřiny
- starostka informovala OZ o změně dodavatele plynu a elektřiny pro objekty Počítky č.p.
67 a č.p. 69
- důvodem změny dodavatele jsou výrazné finanční úspory
OZ bere na vědomí
d) Informace o legislativních změnách v odměňování členů zastupitelstev
- starostka informovala o legislativních změnách v odměňování členů zastupitelstev
- odměňování členů zastupitelstva obce je v souladu s legislativními změnami
- OZ nepožaduje žádné změny
OZ bere na vědomí
e) Opakované veřejné projednání upraveného návrhu změny č. I územního plánu obce
- pondělí 16.12.2019 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Počítky
Jednání ukončeno v 20:00 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 5. února 2020
Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2019
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Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

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

Ověřovatelé: Jana Padalíková

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

Dušan Slavíček

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