Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 27. 3. 2019
Přítomni:
Omluvena:
Hosté:

M. Machová, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
J. Padalíková
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Program:
1) Úvod
- určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2)
Schválení programu
3)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Počítky
4)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- umístění distribučního zařízení společnosti E.ON v k. ú. Veselíčko u Žďáru
5)
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu
6)
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 Dušana Slavíčka a Lukáše Slámu, zapisovatelem je
Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 27. 2. 2019, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu D. Slavíčka a L. Slámu,
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: Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Počítky
Obec Počítky podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-4/2019-714-1,
že v katastrálním území Počítky obce Počítky bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.5.2019 přibližně do 30.9.2020.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad
údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body,
1/3

podrobné polohové a výškové bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní
názvy a pomístní jména.
OZ bere na vědomí.
Na základě požadavku katastrálního úřadu bude za obecní úřad zajištěna spolupráce osoby
znalé místních poměrů, která bude oprávněna podávat katastrálnímu úřadu potřebné informace týkající se vlastníků nemovitostí a informace týkající se nemovitostí ve vlastnictví obce.
Starostka obce navrhuje jako oprávněnou osobu p. Františka Šustra st.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jako oprávněnou osobu ke spolupráci při revizi
katastru nemovitostí v katastrálním území Počítky p. Františka Šustra st.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
K bodu 4: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- umístění distribučního zařízení společnosti E.ON v k. ú. Veselíčko u Žďáru
Starostka předložila ze strany společnosti E.ON návrh na uzavření smlouvy č.:
1040014911/001/27 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení.
V souvislosti s projektovou přípravou a plánovanou realizací akce (stavby) „1040014911,
Veselíčko hájenka: rek. vedení NN“, by mělo v nezbytně nutném rozsahu dojít i k dotčení
nemovitosti ve vlastnictví obce – pozemek parc. č. 843/2 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad
Sázavou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.: 1040014911/001/27 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu
Starostka předložila Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi. Obsahem Dodatku č. 2 je dohoda o výši pachtovného.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 6: Různé
a) Žádost manželů P. ze dne 25.3.2019 o odprodej dřeva ze stromu jírovec maďal (třetí
od odbočky z hlavní silnice) na obecní parcele číslo 194/1, který má být na základě
usnesení OZ ze dne 27.2.2019 skácen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej dřeva ze stromu jírovec maďal (třetí od odbočky z hlavní silnice) na obecní parcele číslo 194/1
manželům P. Cenu stanoví starostka na základě kvality a množství
dřeva.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
b) Žádost paní K. o povolení umístění přenosné trampolíny na obecní cestě u domu č.p.
35, Počítky (dle přiloženého plánku).
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění přenosné trampolíny na obecní cestě u domu v Počítkách č.p. 35.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
V případě potřeby bude obecní cesta kdykoliv zpřístupněna a trampolína z cesty
odstraněna.
c) Oznámení o vstupu na pozemky
Společnost E.ON Distribuce, a.s. bude v termínu od 20.03.2019 do 24.04.2019 a od
13.10.2019 do 30.11.2019 realizovat stavbu „V5511/V5512 – modernizace vedení,
Žďár nad Sázavou – Ostrov nad Oslavou ČD“, modernizace vedení VVN 110 kV.
Stavbu bude realizovat firma Senergos, a.s.
V případě obce se jedná o vstup na pozemky p.č.407/1 a p.č. 407/2 v katastrálním
území Vatín.
OZ bere na vědomí.
d) Masopust v obci – starostka poděkovala za organizaci
e) Akce Čistá Vysočina 2019 – termín: 13. dubna 2019 ve 13:00 hodin
- projednána organizace úklidu veřejného prostranství
f) Pálení čarodějnic – úterý 30. dubna 2019 od 19:00 hodin na hřišti
- organizaci zajistí fotbalisté SK Transformátor + obec Počítky
g) Prostor po bývalé prodejně
- provedena pokládka podlahy, montáž žaluzií
- v následujících dnech bude zahájeno stěhování knihovny do opravených prostor
h) Telefonní signál v obci
- R. Ptáček vznesl dotaz ohledně možnosti posílení telefonního signálu v obci
- slabá dostupnost telefonního signálu již byla v minulých letech operátorům
hlášena
- starostka a místostarosta budou opět kontaktovat mobilní operátory a zjistí
možnosti posílení telefonního signálu v obci

Jednání ukončeno v 20:00 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 24. dubna 2019
Zápis byl vyhotoven dne 28. 3. 2019

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

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

Ověřovatelé: Dušan Slavíček

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

Ing. Lukáš Sláma

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