Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 8. 12. 2021
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček
Omluven: F. Šustr
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)
Rozpočtové opatření č. 5/2021
4)
Schválení rozpočtu obce 2022
5)
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce 2023-2025
6)
Obecně závazná vyhláška obce Počítky č. 1/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
7)
Obecně závazná vyhláška obce Počítky č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
8)
Dodatek č. 4 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO se
sídlem v Přibyslavi ze dne 17.5.2018 – dohoda o výši pachtovného
9)
Smlouva o uložení odpadu na skládce Ronov nad Sázavou
10)
Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“
11)
Dodatek č. 1 k Dohodě o zaručení zhodnocení investice
12)
Žádost o poskytnutí dotace – výzva pro rok 2022 – Pořízení technického
počítačového a programového vybavení pro Obecní knihovnu v Počítkách
13)
Jednorázový příspěvek za vedení KD a knihovny za rok 2021
14)
Přijaté žádosti
15)
Inventury majetku
16)
Kulturní akce
17)
Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18 hodin 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 Dušana Slavíčka a Martinu Machovou,
zapisovatelem je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 10. 11. 2021, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu D. Slavíčka a M. Machovou,
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 byly
vzneseny požadavky na doplnění programu o body č. 10) Dodatek č. 1 ke stanovám
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“, č. 11) Dodatek č. 1 k Dohodě o zaručení
zhodnocení investice a č. 12) Žádost o poskytnutí dotace – výzva pro rok 2022 – Pořízení
technického počítačového a programového vybavení pro Obecní knihovnu v Počítkách.
Body 10), 11) a 12) budou zařazeny před bod „Jednorázový příspěvek za vedení KD a
knihovny za rok 2021“.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený a doplněný program zasedání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 5/2021
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2021 k 30.10.2021, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.10.2021.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
K bodu 4: Schválení rozpočtu obce 2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce obce od 17.11.2021 do
06.12.2021, nebyly přijaty žádné podněty od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2022.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce 2023 - 2025
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2023 – 2025 byl vyvěšen na úřední desce obce
od 17.11.2021 do 06.12.2021, nebyly přijaty žádné podněty od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce 2023 – 2025.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 6: Obecně závazná vyhláška obce Počítky č. 1/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
Starostka předložila návrh OZV obce Počítky č.1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství. OZ projednalo návrh obecně závazné vyhlášky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Počítky č. 1/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 7: Obecně závazná vyhláška obce Počítky č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
Starostka předložila návrh OZV obce Počítky č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. OZ projednalo návrh obecně závazné vyhlášky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Počítky č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
K bodu 8: Dodatek č. 4 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO se
sídlem v Přibyslavi ze dne 17.5.2018 – dohoda o výši pachtovného
Starostka seznámila zastupitele s návrhem Dodatku č. 4 ke Smlouvě pachtovní mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi
ze dne 17.5.2018 upravující další výši pachtovného.
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Návrh usnesení: OZ schvaluje vyvěšení záměru upravujícího výši pachtovného mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se
sídlem v Přibyslavi.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 9: Smlouva o uložení odpadu na skládce Ronov nad Sázavou
Starostka předložila návrh smlouvy Města Přibyslav (provozovatel skládky) s Obcí Počítky
(původce odpadu) o uložení odpadu na skládce Ronov nad Sázavou. OZ se seznámilo
s obsahem smlouvy.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Smlouva nabývá
platnosti dnem 1. 1. 2022
Návrh usnesení: OZ schvaluje smlouvu o uložení odpadu na skládce Ronov nad Sázavou od
1.1.2022 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 schváleno
K bodu 10: Dodatek č.1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“
Starostka předložila Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Mikroregion
Žďársko.“ Dodatek se týká uvedení jmen předsedy a místopředsedy svazku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke stanovám dobrovolného svazku
obcí „Mikroregion Žďársko“, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o
založení DSO „Mikroregion Žďársko“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 schváleno
K bodu 11: Dodatek č. 1 k Dohodě o zaručení zhodnocení investice
Starostka předložila Dodatek č. 1 k Dohodě o zaručení zhodnocení investice.
Českomoravská Nemovitostní a.s. (ČMN) a Obec Počítky (investor) uzavřely dne 6.11.2020
smlouvu o zaručeném zhodnocení investice týkající se investování finančních prostředků
investorem do fondu NEMO Fund se zaručeným zhodnocením investice 3,5% na dobu 1 rok.
Dodatkem č. 1 se upravuje doba ponechání investice ve fondu na 2 roky ode dne uskutečnění
investice. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
OZ projednalo Dodatek č. 1 k Dohodě o zaručení zhodnocení investice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o zaručení zhodnocení
investice a pověřuje starostku obce podepsáním Dodatku č. 1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Padalíková)
Usnesení č. 11 schváleno
K bodu 12: Žádost o poskytnutí dotace – výzva pro rok 2022 – Pořízení technického
počítačového a programového vybavení pro Obecní knihovnu v Počítkách
Paní M. Machová předložila OZ žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu - Odbor umění,
literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
na podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) v rámci programu Veřejné
informační služby knihoven – výzva pro rok 2022.
Žadatel: Obec Počítky
Název projektu: Pořízení technického počítačového a programového vybavení pro Obecní
knihovnu v Počítkách
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace – výzva pro
rok 2022 na projekt: „Pořízení technického počítačového a programového
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vybavení pro Obecní knihovnu v Počítkách“ v rámci programu Veřejné
informační služby knihoven, podprogram VISK3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12 schváleno
K bodu 13: Jednorázový příspěvek za vedení KD a knihovny za rok 2021
Starostka navrhla vyplatit jednorázový příspěvek za vedení KD a knihovny za rok 2021
osobám pověřeným vedením KD (J. Padalíková) a knihovny (M. Machová).
OZ projednalo výši příspěvku.
Návrh usnesení: OZ schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 2 500 Kč za vedení KD za rok
2021 J. Padalíkové a příspěvek ve výši 3 500 Kč za vedení knihovny za rok
2021 M. Machové.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržely se 2 (M. Machová, J. Padalíková)
Usnesení č. 13 schváleno
„Knihovnice Vysočiny 2021“
Ocenění Krajské knihovny Vysočiny pro Martinu Machovou z Obecní knihovny v Počítkách
Obec paní Martině Machové gratuluje k titulu a děkuje nejen za skvělou práci pro Obecní
knihovnu v Počítkách, ale i za reprezentaci obce.
K bodu 14: Přijaté žádosti
➢
Žádost o příspěvek na provoz Centra pro zdravotně postižené, pracoviště Žďár
nad Sázavou pro rok 2022
Starostka předložila žádost o příspěvek pro rok 2022 na provoz Centra pro zdravotně
postižené, pracoviště Žďár nad Sázavou. OZ projednalo žádost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o příspěvek pro rok 2022 na provoz
Centra pro zdravotně postižené, pracoviště Žďár nad Sázavou.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 14 neschváleno
➢
Žádost o příspěvek – Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Starostka předložila žádost o finanční příspěvek pro rok 2022 na služby Oblastní charity
Žďár nad Sázavou. Požadovaná částka 77.000 Kč, účel použití - částečné hrazení
provozních nákladů Charitní pečovatelské služby. OZ projednalo žádost.
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou o finanční
příspěvek ve výši 77.000Kč.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 15 neschváleno
➢ Prosba o podporu – Diakonie ČCE
Starostka předložila opakovanou žádost Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích o finanční
podporu na stavbu domova pro seniory „Pomněnka“ v Novém Městě na Moravě. OZ
projednalo žádost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Diakonie ČCE – střediska
v Myslibořicích o finanční podporu na stavbu domova pro seniory
„Pomněnka“ v Novém Městě na Moravě.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 16 neschváleno
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➢ Návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ze
dne 26.2.2018 mezi Obcí Počítky a panem H. předložil pan H. návrh Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni týkající se části pozemků p.č. 273/6 a p.č. 436/3 v k.ú.
Počítky (sjezd k RD) a části pozemku p.č.436/3 (vedení potrubí – přepad z jímky na dešťovou
vodu, případné opravy a údržba tohoto potrubí).
OZ se seznámilo s předloženým návrhem smlouvy, obsahoval nutné náležitosti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni mezi Obcí Počítky a panem H. na části pozemku p.č.
273/6 a p.č. 436/3 v k.ú. Počítky (sjezd k RD) a části pozemku p.č.436/3
(vedení potrubí – přepad z jímky na dešťovou vodu, případné opravy a
údržba tohoto potrubí) dle předloženého geometrického plánu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17 schváleno
K bodu 15: 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 2021.
Návrh usnesení: OZ schvaluje inventarizační komise a provedení inventur majetku obce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18 schváleno
K bodu 16: Kulturní akce – prosinec/leden
➢
Mikuláš, čerti
- starostka poděkovala za organizaci akce
➢
Loutkové divadlo MgA. Jana Hrubce – pohádka „Princezna na hrášku“
- neděle 12. 12. 2021 od 16:00 (KD Počítky)
➢
Zpívání koled – 26. 12. 2021 u zvoničky na Výpustku
Z důvodu platných vládních nařízení v souvislosti s onemocněním Covid-19 neproběhnou
tradiční akce – Štěpánská zábava a lednové setkání důchodců.
K bodu 17: Různé
➢ Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Počítky
v uplynulém období
- zveřejněno na ÚD i elektronické ÚD od 24.11. do 27.12.2021
➢ Kontrola k dodržování krizového zákona
- dne 1. prosince 2021 byla na OÚ v Počítkách provedena kontrola Hasičským záchranným
sborem Kraje Vysočina /kontrolní orgán/
- kontrolovaná osoba: Obec Počítky /zastoupena starostkou obce/
- předmět kontroly: dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných
k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
- závěr: při provedené kontrole neshledal kontrolující závady při plnění zákonných povinností
➢ Popelnice na kovový odpad
- na minulém zasedání dne 10. 11. 2021 OZ schválilo objednávku na zakoupení 1100 l
kontejneru na kovové odpady a s platností od roku 2022 vývoz kovových odpadů
společností AVE CZ
- na základě objednávky společnost AVE CZ informovala OÚ Počítky – kontejnery na kovové
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odpady společnost momentálně nemá na skladě k zakoupení a nebude je mít ani výhledově
- OZ projednalo situaci a na kovové odpady bude objednána a zakoupena šedá nádoba –
popelnice 240 l, která bude umístěna na sběrném místě na točně autobusu.
OZ bere na vědomí

Jednání ukončeno ve 20:15 hodin
Termín dalšího zasedání OZ leden/únor 2022
Zápis byl vyhotoven dne 13. 12. 2021

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová ……….................................
Ověřovatelé: Dušan Slavíček
Martina Machová

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