Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 16. 11. 2022
Přítomni: P. Hošek, J. Kříž, M. Machová, J. Padalíková, L. Sláma, M. Slámová, F. Šustr
Omluveni: --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. 6/2022
4) Návrh rozpočtu obce 2023
5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2024-2026
6) Stanovení disponibilního limitu starosty
7) Dodatek č. 2 k Dohodě o zaručení zhodnocení investice
8) Dodatek č. 6 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO
9) Zimní údržba v obci
10) Přijaté žádosti
11) Plánované akce – listopad/prosinec
12) Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:00 hod. starostkou obce Marcelou Slámovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (dle §92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Josefa Kříže a Lukáše Slámu, zapisovatelem je
Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 19. 10. 2022, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu J. Kříže a L. Slámu,
zapisovatelem M. Slámovou a schvaluje zápis z minulého zasedání.
Hlasování: pro 7, 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
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 6/2022
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 6/2022 k 30.9.2022 ke schválení, vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 6/2022 k 30. 9. 2022.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Návrh rozpočtu obce 2023
Starostka předložila návrh rozpočtu obce na rok 2023. OZ vedlo diskusi a projednalo
jednotlivé body. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na ÚD minimálně 15 dnů. Občané mohou
vznášet připomínky. Na příštím zasedání bude rozpočet schválen.
K bodu 5: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2024 - 2026
Starostka obce předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2024-2026 a vysvětlila
jednotlivé položky.
Návrh bude vyvěšen na ÚD minimálně 15 dnů. Na příštím zasedání bude střednědobý výhled
rozpočtu schválen.
K bodu 6: Stanovení disponibilního limitu starosty
Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu včetně stanovení disponibilního limitu
starosty v souvislosti s případnými změnami rozpočtu (před schválením rozpočtového
opatření).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu, kterou v rámci své působnosti může provést starostka ve spolupráci s účetní obce, bez předchozího
schválení zastupitelstva obce:
a) přesuny mezi paragrafy a položkami v rámci rozpočtu bez omezení,
vždy s odpovědností, aby nedocházelo k porušení rozpočtové kázně;
b) úpravu v rozpočtu v maximální výši 50.000,-Kč na jedno rozpočtové
opatření v rámci jednoho měsíce, a to jak na straně „výdajů“, tak na
straně „příjmů“ bez omezení (položky se nesčítají, vystupuje každá
zvlášť), vždy s odpovědností, aby nedocházelo k porušení rozpočtové
kázně.
Takto provedená rozpočtová opatření budou dodatečně schválena na
řádném jednání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 7: Dodatek č. 2 k Dohodě o zaručení zhodnocení investice
Starostka předložila návrh Dodatku č. 2 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.
Dodatkem č. 2 se upravuje doba ponechání investice ve fondu na 3 roky ode dne uskutečnění
investice. ČMN se zaručuje, že investice bude zhodnocena právě o 5% ve třetím roce doby
investice (v prvním a druhém roce byla investice zhodnocena o 3,5%). Ostatní ustanovení
smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
OZ projednalo Dodatek č. 2 k Dohodě o zaručení zhodnocení investice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o zaručení zhodnocení
investice a pověřuje starostku obce podepsáním Dodatku č. 2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 8: Dodatek č. 6 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO
Starostka seznámila zastupitele s návrhem Dodatku č. 6 ke Smlouvě pachtovní mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi
ze dne 17.5.2018 upravující 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 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 9: Zimní údržba v obci
Zimní údržba bude provedena pouze prohrnováním (pluhováním), úklid sněhu bude zajištěn
do 24 hodin od skončení srážek. K údržbě bude přednostně použita obecní technika.
Odpovědná osoba – p. Topinka
• Odměna za vykonanou práci činí 240 Kč/hodina, bude-li použita obecní technika.
• Pokud bude muset být použita těžší technika, kterou obec nevlastní, pan Topinka zajistí údržbu technikou vlastní. V tomto případě bude odměna za vykonanou práci činit
420 Kč/hodina + spotřeba PH.
V případě potřeby zajistí starostka dalšího brigádníka.
Údržba chodníku
• OÚ nemá žádného zájemce o údržbu chodníku v obci. Případní zájemci se mohou
hlásit na Obecním úřadě v Počítkách.
Údržba chodníku bude řešena na dalším zasedání OZ.
Návrh usnesení: OZ schvaluje plán zimní údržby 2022-2023 a pověřuje starostku obce
sepsáním dohody o provedení práce s panem Topinkou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 schváleno
K bodu 10: Přijaté žádosti
Starostka předložila žádost pana H. týkající se možnosti zatrubnit na vlastní náklady část
příkopu u domu č.p. 91, parc. č. 436/3 v k.ú. Počítky (dle přílohy) z důvodu údržby přilehlé
meze. OZ projednalo předloženou žádost.
Návrh usnesení: OZ schvaluje zatrubnění části příkopu v délce cca 7 m na parc. č. 436/3 v k.ú.
Počítky na náklady žadatele pana H.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
K bodu 11: Plánované akce – listopad/prosinec
Starostka kladně zhodnotila Počítský jarmark a tvořivé dílničky pro děti a poděkovala J.
Padalíkové a M. Machové za pomoc s organizací.
➢ Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromečku
neděle 27. listopadu 2022 v 17:00 hod. (před budovou OÚ)
➢ Mikuláš, čerti
pondělí 5. prosince 2022
➢ Loutkové divadlo MgA. Jana Hrubce – pohádka „Zvířátka a loupežníci“
neděle 11. 12. 2022 od 16:00 (KD Počítky)
Další plánované akce – termíny:
➢ Novoroční ohňostroj
neděle 1. 1. 2023 (fotbalové hřiště Počítky)
➢ Dětský karneval
sobota 21. 1. 2023 (KD Počítky)
➢ 1. fotbalový ples
sobota 4. 2. 2023 (KD Počítky)
➢ Masopust - sobota 18. 2. 2023
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K bodu 12: Různé
➢ Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Společnost EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy bude nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie dne 6. 12. 2022 od 7:30
do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: obec Počítky včetně areálu bývalého družstva a okolí a osady Čtvrtě
➢ Členská schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko
- 3. členská schůze DSO se uskuteční 30. 11. 2022 v 16:00 na MěÚ ve Žďáře nad Sáz.
- schůze se zúčastní starostka obce
Jednání ukončeno ve 21:15 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 14. 12. 2022
Zápis byl vyhotoven dne 20. 11. 2022

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

………..................................

Ověřovatelé: Josef Kříž

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

Ing. Lukáš Sláma

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