Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 26. 8. 2020
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
Omluven: R. Ptáček
Hosté: 4
Program:
1) Úvod
- určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2)
Schválení programu
3)
Rozpočtové opatření č. 2/2020
4)
Zhodnocení financí na spořícím účtu obce
5)
Vyhodnocení záměru obce č. 1/2020 – pacht (obecní pozemky)
6)
Veřejná hřiště v Počítkách
7)
MAS Havlíčkův kraj
8)
Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu ČR
9)
Přijaté žádosti
10)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:05 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 Františka Šustra a Janu Padalíkovou, zapisovatelem
je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 30. 6. 2020, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu F. Šustra a J. Padalíkovou,
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: Rozpočtové opatření č. 2/2020
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 2/2020 k 30.6.2020 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.6.2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Zhodnocení financí na spořícím účtu obce
Zastupitelstvo projednalo nabídku na zhodnocení financí na spořícím účtu obce, kterou účetní
obce předložila zastupitelstvu na minulém zasedání dne 30.6.2020.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předloženou nabídku na zhodnocení financí na spořícím účtu
obce.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 (M. Machová, J. Padalíková)
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: Vyhodnocení záměru obce č. 1/2020 – pacht (obecní pozemky)
Záměr obce č. 1/2020 byl vyvěšen na úřední desce obce od 03.07.2020 do 03.08.2020. V termínu podání nabídek dle záměru obce č. 1/2020, tj. do 03.08.2020 do 19:00 hodin bylo na
OÚ v Počítkách doručeno šest obálek. Zastupitelstvo obce na svém zasedání otevřelo obálky
a vyhodnotilo nabídky. Byl vybrán zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou pachtovného.
1. Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s.
➢ nabídka pachtovného ve výši 5500,- Kč/ha/rok
V případě odstoupení zájemce od pachtu bude pacht pozemků nabídnut dalším zájemcům v
pořadí od nejvyšší nabídnuté ceny pachtovného, a to následovně:
2. pan D.
➢ nabídka pachtovného ve výši 5283,- Kč/ha/rok
3. pan Š.
➢ nabídka pachtovného ve výši 5221,- Kč/ha/rok
4. Adargi s.r.o.
➢ nabídka pachtovného ve výši 4328,- Kč/ha/rok
5. Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě
➢ nabídka pachtovného ve výši 4000,- Kč/ha/rok
6. AGRO – Měřín, a.s.
➢ nabídka pachtovného ve výši 3500,- Kč/ha/rok
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pacht obecních pozemků v k.ú. Počítky dle
záměru obce č. 1/2020 Ústavu pro strukturální politiku v zemědělství, a.s.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
Starostka s vyhodnocením záměru obce č. 1/2020 vyrozumí všechny zájemce o pacht
obecních pozemků a zajistí sepsání smlouvy o pachtu. Smlouva bude sepsána právní cestou.
K bodu 6: Veřejná hřiště v Počítkách
Starostka seznámila zastupitelstvo obce s průběhem a s výsledky veřejné zakázky „Veřejná
hřiště v Počítkách“. Otevírání obálek s nabídkami, hodnocení a posouzení nabídek se
uskutečnilo dne 05.08.2020 v sídle zadavatele (Obec Počítky). Na OÚ byly doručeny tři
obálky s nabídkami. Jako nejvhodnější nabídka byla stanovenou komisí vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou, nabídka dodavatele TEWIKO systems s. r.o., Kateřinská 791,
463 03 Stráž nad Nisou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje k realizaci veřejné zakázky s názvem „Veřejná
hřiště v Počítkách“ a podepsání smlouvy o dílo dodavatele TEWIKO
systems s. r. o., Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
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K bodu 7: MAS Havlíčkův kraj
Zastupitelstvo projednalo žádost MAS Havlíčkův kraj.
Souhlas obce s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny Havlíčkův kraj (tzv. Územní souhlas).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území (SCLLD) místní akční skupiny Havlíčkův kraj na
období 2021 – 2027 na svém správním území.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Padalíková)
Usnesení č. 7 schváleno
Zastupitelstvo dále projednalo seznam projektových záměrů pro budoucí plánovací období
2021 – 2027.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se seznamem projektových záměrů pro budoucí
plánovací období 2021 – 2027.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 8: Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu ČR
Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 2. a
3. října 2020, a to v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3.
října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se
pak uskuteční ve dnech 9. a 10. října 2020, a to v pátek dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu dne 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb. Hlasovací
lístky pro případné druhé kolo voleb do senátu obdrží voliči ve volební místnosti ve dnech
druhého kola voleb.
Obec obdržela neinvestiční dotaci na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu ČR.
OZ bere na vědomí
K bodu 9: Přijaté žádosti
Nebyly přijaty žádné žádosti.
K bodu 10: Různé
a) Sousedské posezení s harmonikou
- starostka předložila vyúčtování akce pořádané v červenci 2020
b) Parkovací stání – náves
- na základě Smlouvy o dílo (objednatel Obec Počítky, zhotovitel COLAS CZ, a.s.,
zakázka Parkovací stání – Počítky) dojde k předání staveniště zhotoviteli dne 1. října
2020
OZ bere na vědomí
c) Terénní práce a úpravy po červnové povodni
- nadále pokračují terénní práce a úpravy
- oprava betonové podezdívky p.č. 55, 56 v k.ú. Počítky
- zadán projekt pro územní souhlas a realizaci akce
OZ bere na vědomí
d) Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce
- jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek určený ke zmírnění dopadu poklesu
daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu - obec
obdržela finanční prostředky ve výši 288 750 Kč
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- výše příspěvku pro každou obec vychází z částky 1 250 Kč a počtu obyvatel obce
podle bilance obyvatel ČR zpracované Českým statistickým úřadem k 1. 1. 2020
e) Posouzení zákonitosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2019
- Obecně závazná vyhláška obce Počítky č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
- Obecně závazná vyhláška nebyla shledána v rozporu se zákonem (posouzení
Ministerstva vnitra ČR)
f) Schodiště KD – zastřešení
- zastřešení schodiště nebylo provedeno v souladu s projektem
- firma Nováček – hydroizolace odstoupila od zakázky
- dokončení prací na zastřešení schodiště provede pan Petr Dočekal, Počítky
OZ bere na vědomí
g) Rybník na Výpustku
- připomínky a dotazy občanů – možnosti rybaření, chov ryb atd.
- stále trvá platnost pravidla „Chyť a pusť“
- situace bude sledována a dále řešena
Jednání ukončeno v 20:45 hodin
Termín dalšího zasedání OZ září/říjen 2020
Zápis byl vyhotoven dne 29. 08. 2020
Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová ……….................................
Ověřovatelé: František Šustr
Jana Padalíková

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