Zápis z 28.zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 7.2.2018
Přítomni: I.Leskourová, P.Hošek, M.Daďourek, M.Slámová, L.Sláma, M.Jirčíková
Omluvena: H.Žáková
Program:
1. Úvod
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2. Účetní záležitosti - rozpočtové opatření, inventury
3. Územní plán obce
4. Přijaté žádosti
5. Různé
K bodu 1: Úvod
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19 hodin starostkou obce I.Leskourovou.
Starostka obce dle prezenční listiny konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů, 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. Nebyly přijaty
požadavky na doplnění.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 13.12.2017, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu M.Slámovou a M.Daďourka,
zapisovatelem I.Leskourovou, schvaluje program zasedání a schvaluje zápis
z minulého zasedání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 schváleno.
K bodu 2: Účetní záležitosti
Starostka předložila rozpočtové opatření k 30.12.2017 (úprava konce roku 2017).
Návrh usnesení: OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření k 30.12.2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 schváleno.
Starostka informovala o provedení inventury majetku – žádost o vyřazení 3 ks kovových
skříněk (inv.č.OU-91).
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyřadit 3 ks kovových skříněk.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 schváleno.
K bodu 3: Územní plán obce
Starostka informovala o probíhajícím projednávání I.změny územního plánu obce. Starostka
vysvětlila změny a požádala o odsouhlasení připomínek.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podat připomínky ke změně ÚP obce:
a) nevypouštět veřejné prostranství (VP)
b) nevypouštět plochy a koridory ČOV (V-D1, V-T1)
c) změnit určení plochy č.6 a č.9 z plochy BR na plochu SO.
1/2

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 schváleno
19:40 hod příchod hosté: Fr.Šustr, R.Halamka, R.Ptáček
K bodu 4: Přijaté žádosti
a) SK Transformátor Počítky, z.s. - žádost o zapůjčení prostor po prodejně
Zástupce SK Transformátor Počítky vysvětlili zastupitelům svůj záměr – provést stavební
úpravy nevyužívaných prostor po prodejně v budově č.p.69 a využívat jej jako kabin (domácí,
hosté a rozhodčí). Zastupitelům byl předložen nákres budoucího využití.
Zastupitelé vedli diskuzi. Požadují souhlas majitele I.patra (P.Schmidt).
Realizací této varianty se upouští od výstavby nových kabin za OÚ.
Návrh usnesení: OZ schvaluje realizovat úpravu prostor po prodejně jako zázemí pro
fotbalisty. OZ požaduje souhlas majitele 1.patra.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 (Leskourová, Hošek)
Usnesení č.5 schváleno
20:15 hod odchod P.Hošek
b) Žádost p.Hanyáše – souhlas s umístěním odtokového potrubí z jímky na dešťovou vodu v
obecním pozemku, souhlas se zbudováním sjezdu k RD přes obecní pozemek.
Návrh usnesení: OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající
věcnému břemeni na pozemku p.č.273/6 a p.č.436/3.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 schváleno
K bodu 5: Různé
a) oprava schodů do KD (k výčepu) nabídka na provedení oprav – zahájení (sondy).
Návrh usnesení: OZ schvaluje provedení prací dle nabídky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 schváleno
b) návrh nových jízdních řádů - starostka informovala o komunikaci s KÚ, oddělení
dopravní obslužnosti
Jednání ukončeno ve 21 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 12.2.2018
Příští zasedání: středa 14.2.2018 v 19:30 hod
Zapisovatel: I.Leskourová…….................................
Ověřovatelé: M.Slámová.............................................
M.Daďourek .............................................
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