Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Počítky
ze dne 6. 12. 2018
Přítomni: M. Machová, J. Padalíková, R. Ptáček, L. Sláma, M. Slámová, D. Slavíček, F. Šustr
Omluven: --Hosté: 2
Program:
1) Úvod
-určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1, zákona o obcích)
- ověření zápisu z minulého jednání OZ
2)
Schválení programu
3)
Schválení rozpočtu obce 2019
4)
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020-2022
5)
Žádost o prodej či pronájem obecního pozemku p.č.436/3
6)
GasNet – vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení za rok 2018
7)
Schválení zástupce obce do Lesního družstva obcí Přibyslav
8)
KD – podmínky pronájmu
9)
Jednorázový příspěvek za vedení KD a knihovny za rok 2018
10)
Správa obecního traktoru
11)
Územní plán obce – návrh pro veřejné projednání
12)
Inventury majetku
13)
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 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (dle §92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Lukáše Slámu a Martinu Machovou, zapisovatelem
je Marcela Slámová. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Ověření zápisu z minulého jednání OZ ze dne 14. 11. 2018, nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu L. Slámu a M. Machovou,
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
nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 3: Schválení rozpočtu obce 2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce obce, nebyly přijaty žádné
podněty od občanů. Zastupitelé ještě provedli drobné úpravy na výdajové straně.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
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K bodu 4: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 - 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 – 2022 byl vyvěšen na úřední desce obce,
nebyly přijaty žádné podněty od občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce 2020 – 2022.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
K bodu 5: Žádost o prodej či pronájem obecního pozemku p.č.436/3
Starostka předložila žádost paní S. na prodej či pronájem obecního pozemku p.č.436/3.
Žadatelka byla osobně přítomna zasedání OZ, zdůvodnila žádost o koupi pozemku, případně
jeho pronájem. Další přítomný host (stavitel) také zdůvodnil a dovysvětlil žádost paní S. na
prodej či pronájem obecního pozemku. OZ vedlo diskusi.
Návrh usnesení: OZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.č.436/3 o výměře 60m2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
K bodu 6: GasNet – vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení za rok 2018
Starostka informovala o vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení za rok 2018 a seznámila
s dodatkem ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení.
Návrh usnesení: OZ schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení za rok 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 schváleno
K bodu 7: Schválení zástupce obce do Lesního družstva obcí Přibyslav
Starostka navrhuje jako zástupce podílnické obce do Lesního družstva obcí Přibyslav
místostarostu obce Františka Šustra. Navrhovaný nevznesl námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce do LDO Přibyslav místostarostu
obce Františka Šustra.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (F. Šustr)
Usnesení č. 7 schváleno
K bodu 8: KD – podmínky pronájmu
Starostka navrhuje aktualizovat a upravit podmínky pronájmu KD z 8. 4. 2010. OZ vedlo diskusi.
- ceny za nájem
Základní sazba za nájem sálu a předsálí s vybavením a WC činí 1 500 Kč. Cenu nájemného může pověřená osoba obce snížit o 1 000 Kč dle zásad o nájmu (občané
s trvalým pobytem).
Na akce pořádané obcí Počítky nebo organizací, která je finančně podporovaná obcí
Počítky, se stanovuje poplatek 0 Kč.
Podmínky pronájmu KD budou zveřejněny na webových stránkách obce.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podmínky pronájmu KD Počítky s platností od 1. 1. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
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K bodu 9: Jednorázový příspěvek za vedení KD a knihovny za rok 2018
Starostka navrhuje jednorázový příspěvek ve výši 2 500 Kč za vedení KD a knihovny za rok
2018 osobám pověřeným vedením KD (J. Padalíková) a knihovny (M. Machová).
Návrh usnesení: OZ schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 2 500 Kč za vedení KD za rok
2018 J. Padalíkové a za vedení knihovny za rok 2018 M. Machové.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržely se 2 (M. Machová, J. Padalíková)
Usnesení č. 9 schváleno
K bodu 10: Správa obecního traktoru
Starostka navrhuje správce obecního traktoru p. Pavla Topinku, který bude zajišťovat zimní
údržbu i nutné opravy. Osoby s právem užívat/řídit traktor pro obecní účely: P. Topinka, F.
Šustr, P. Hošek, J. Kuba st. a B. Filip. Povinností řidičů je vedení záznamů jízd.
Starostka si vyhrazuje právo v případě potřeby pro obecní účely pověřit další osoby řízením
obecního traktoru.
Návrh usnesení: OZ schvaluje správu obecního traktoru.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 schváleno
K bodu 11: Územní plán obce – návrh pro veřejné projednání
Starostka obce informovala o termínu veřejného projednání návrhu změny č. I územního
plánu obce s odborným výkladem. Veřejné projednání proběhne v zasedací místnosti
Obecního úřadu Počítky ve středu 16. 01. 2019 od 17:00 hod.
Návrh změny č. I územního plánu Počítky pro veřejné projednání bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 4. 12. 2018 do 23. 01. 2019 na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, na odboru
rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1 a v budově Obecního úřadu Počítky.
Od 4. 12. 2018 do 23. 01. 2019 bude návrh změny č. I územního plánu Počítky zveřejněn na
webových stránkách města Žďár nad Sázavou a na webových stránkách obce Počítky.
K bodu 12: Inventury majetku
Starostka navrhuje inventarizační komise:
– hasičská technika + související: M. Slámová, R. Ptáček, K. Ptáčková (účetní)
– ostatní majetek: M. Slámová, L. Sláma, K. Ptáčková (účetní)
Inventarizace proběhne během prosince 2018.
Návrh usnesení: OZ schvaluje inventarizační komise a provedení inventur majetku obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 schváleno
K bodu 13: Různé
a) Setkání obcí svozové firmy AVE CZ
- starostka podala základní informace ze schůzky dne 4. 12. 2018
b) Valná hromada Svazku obcí Pooslaví
- starostka podala základní informace z Valné hromady dne 5. 12. 2018
- dokumenty vyvěšeny na úřední desce
c) Zahájení adventu a organizace mikuláše/čertů v obci
- starostka poděkovala za organizaci akcí
d) Tradiční setkání důchodců – 5. ledna 2019 od 14:00 hodin v KD
- projednána organizace
e) Vánoční zpívání koled – 26. 12. 2018 v 15:30 hodin, zvonička na Výpustku
f) Předsilvestrovská zábava – 29. 12. 2018 ve 20:00 hodin, KD Počítky
g) Novoroční ohňostroj - 1. 1. 2019 v 17:00 hodin, hřiště
- projednána organizace
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h) Možnost zřízení bezdrátového rozhlasu v obci
OZ vedlo diskuzi ohledně možnosti zřízení bezdrátového rozhlasu v obci z důvodu
nefunkčnosti stávajícího rozhlasu a absence rozhlasu na Výpustku (nová zástavba).
Návrh usnesení: OZ schvaluje získání informací, cenové nabídky nebo projektu ohledně možnosti vybudování bezdrátového rozhlasu v obci z důvodu nefunkčnosti stávajícího rozhlasu a absence rozhlasu na Výpustku (nová zástavba).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12 schváleno
ch) Žádosti občanů obce a místních spolků (fotbalisté, hasiči) o obnovu a rozšíření dětských
hřišť v obci (i o prvky pro větší děti a mládež) z důvodu havarijního stavu a nefunkčnosti
těchto hřišť
OZ vedlo diskusi nad žádostí občanů obce a místních spolků o obnovu a rozšíření dětských
hřišť v obci.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova z podprogramu 117d8210H
PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY MÍST AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO
ODPOČINKU.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13 schváleno
i) masopust v obci – předběžný termín 2. března 2019
zahájena organizace

Jednání ukončeno ve 21:00 hodin
Termín dalšího zasedání OZ 30. ledna 2019
Zápis byl vyhotoven dne 10. 12. 2018

Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová ……….................................
Ověřovatelé: Lukáš Sláma
Martina Machová

...............................::..............
..............................................
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