Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 27.1.2016
Přítomni: I.Leskourová, P.Hošek, M.Slámová, M.Daďourek, M.Jirčíková
Omluven: L.Sláma, H.Žáková
Program (upravený):
1) úvod
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2) SVK Žďársko – schválení změn Stanov
3) Program obnovy venkova 2016
4) přijaté žádosti na prodej st.pozemků
5) zprostředkovatelská smlouva – prodej st.parcel
6) rozpočtové opatření č.1/2016
7) různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19 hodin starostkou obce I.Leskourovou.
Starostka dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 5 členů, zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné (dle §92 odst.3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu M.Slámovou a M.Daďourka, zapisovatelem je
I.Leskourová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Starostka předložila návrh programu, který byl součástí pozvánky na zasedání. Starostka
požádala o doplnění bodu č.6 Rozpočtové opatření. Nebyly vzneseny jiné požadavky na
doplnění.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 9.12.2015, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu M.Slámovou a M.Daďourka,
zapisovatelem I.Leskourovou, schvaluje doplněný program zasedání a schvaluje zápis z
minulého zasedání.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 schváleno.
K bodu 2: SVK Žďársko – schválení Stanov
Starostka předložila návrh upravených Stanov svazku, stanovy byly zaslány členům OZ s
pozvánkou na toto zasedání. Předsednictvo Svazku požádalo členské obce o projednání v
zastupitelstvech obcí do konce ledna 2016. OZ nemá připomínek.
Návrh usnesení: OZ schvaluje návrh Stanov SVK Žďársko.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 schváleno.
K bodu 3: Program obnovy venkova 2016
Starostka předložila zásady POV 2016 Kraje Vysočina. Podmínky dotace jsou stejné jako v
minulých letech – předpoklad dotace je ve výši 106 tis.Kč. Obec bude čerpat na opravy místních
komunikací. Zpracování a podání žádosti zajistí starostka.
Návrh usnesení: OZ schvaluje čerpání POV na rok 2016 na opravy místních komunikací.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 schváleno.
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K bodu 4: přijaté žádosti na prodej st.pozemků
Na OÚ byly doručeny 2 žádosti na prodej stavebního pozemku – p.č.436/25. OZ vedlo diskuzi
o prodeji stavebních pozemků a o způsobu prodeje.
Návrh usnesení: OZ schvaluje prodej stavebního pozemku p.č.436/25.
Hlasování: pro 4, proti 1 (M.Daďourek), zdržel se 0
Usnesení č.4 schváleno.
Vzhledem k tomu, že prodej stavebních pozemků byl na rok pozastaven, musí být znovu
vyvěšen záměr na prodej na úřední desce.
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej stavebního pozemku p.č.436/25.
Hlasování: pro 4, proti 1 (M.Daďourek), zdržel se 0
Usnesení č.5 schváleno.
K bodu 5: zprostředkovatelská smlouva – prodej st.parcel
Starostka předložila návrh smluv s realitní kanceláří (v zastoupení N.Strakové) na prodej
zbylých 2 stavebních parcel. Zatím OZ nebude projednávat.
K bodu 6: rozpočtové opatření 1/2016
Starostka předložila rozpočtové opatření ze dne 27.1.2016, které se týká úpravy rozpočtu 2015.
Starostka od p.účetní vyžádá podrobnější rozpis položek. Předloží na příštím zasedání OZ.
K bodu 7: různé
a) starostka poděkovala za organizaci setkání důchodců v lednu
b) starostka informovala o vydaném územním souhlasu – stavba vodovodní přípojky k RD č.77,
vydalo MěÚ ZR, odbor stavební, 8.1.2016
c) starostka informovala o vydaném Sdělení k ohlášení udržovacích prací – rybník Pastva,
vydal Odbor ŽP MěÚ ZR, 19.1.2016 a dále bylo vydáno Rozhodnutí povolení k nakládání s
povrchovými vodami, vydal Odbor ŽP MěÚ ZR, 19.1.2016.
d) dotazy na změnu územního plánu – tento rok bude po 4 letech provedena hodnotící zpráva o
uplatňování územního plánu obce. Zároveň by bylo vhodné promítnout změny (požadavky na
změny) územního plánu. Tímto tedy obec vyzývá občany, kteří mají dotazy – požadavky na
změnu současného územního plánu, aby doručily žádosti na obecní úřad.
e) kultura: sobota 6.února MASOPUST
Jednání ukončeno ve 21.00 hodin.
Termín dalšího zasedání OZ březen 2016.
Zápis byl vyhotoven dne 2.2.2016
Zapisovatel: Iveta Leskourová.....................................
Ověřovatelé: M.Slámová...............................................
M.Daďourek.................................................
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