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Obec Počaply  

Zastupitelstvo obce Počaply 

 

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply, 

konaného dne 12. 11. 2018, od 18:00 hodin. 

 

 

Program: 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Závazné stanovisko – most 

4) Věcné břemeno a stanovisko ČEZ Distribuce 

5) Diskuse 

 

    BOD I. - Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Hanu Koňasovou a Jiřího Čížka ml. a 

zapisovatelem Kateřinu Pileckou, k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Přítomno 7 členů.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje ověřovatele zápisu Hanu Koňasovou a Jiřího 

Čížka ml. a zapisovatelem Kateřinu Pileckou. 

 

                            Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 

                            Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

BOD II. – schválení programu 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

 Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje následující program zasedání: 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Závazné stanovisko – most 

4) Věcné břemeno a stanovisko ČEZ Distribuce 

5) Diskuse 

 

 

                                      Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

   Usnesení č. 2 bylo schváleno. 



 

 

 

BOD III. – Závazné stanovisko – most 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje závazné stanovisko: 

 

1. Po dobu stavby bude umožněn příjezd pro trvale bydlící občany k jejich nemovitostem 

a   zajištěna dopravní obslužnost celé obce / popeláři, IZS /. Po dobu provádění 

stavebních prací v prostoru dočasného záboru bude odpovídat zhotovitel za čistotu 

vozovky v intravilánu obce dotčeného stavbou. 

 

2. Majetkové vypořádání za trvalý zábor pozemků se změnou vlastníka bude vypořádán 

ke dni kolaudace stavby (řešeno samostatnou smlouvou). 

 

3. Všechny inženýrské sítě dotčené stavbou, kterých se týkají přeložky, budou uloženy 

do země, přechod vodního toku bude proveden podvrtem /protlakem/, s krytím 

minimálně 150 cm pode dnem současného profilu koryta /budoucí čištění apod./  

 

4. Stavby a zařízení obce, které budou poškozeny v prostoru dočasného záboru, budou 

plně nahrazeny obdobným zařízením /oplocení, dětské hřiště, volejbalové hřiště, 

zatravnění, výsadba zeleně apod./ Na způsob náhrady bude uzavřena samostatná 

smlouva, kde přílohou bude fotodokumentace stávajícího stavu. 

 

5. V případě nutných změn vyvolaných stavbou, které se budou týkat pozemků nebo 

vzhledu stavby, si obec vyhrazuje právo své stanovisko změnit nebo doplnit. 

 

6. V trase chodníku, popřípadě i na mostním tělese, požadujeme, aby nám bylo 

umožněno položit rezervní chráničku /VO/.  

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

BOD IV. – Věcné břemeno a stanovisko ČEZ Distribuce 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply pověřuje starostu dojednat změnu podmínek spojených 

s realizací stavby Počaply kNN pro p.č. 54/26. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

BOD VI. – Diskuse 

 

1. Starosta obce informoval zastupitele o realizovaném opatření č.4, které je v jeho 

kompetenci. 



 

2. Starosta obce informoval zastupitele o zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Počaply za rok 2018 uskutečněného dne 10. 9. 2018. 

3. Svolána veřejná schůze na 17. 11. 2018. 
 

 

Zapisovatel: Kateřina Pilecká 

 

 

Ověřovatelé:        Hana Koňasová..…………..…….…….. dne 12. 11. 2018 

 

Jiří Čížek ml.. ..…..…...……………….. dne 12. 11. 2018 

 

Starosta:                     Jiří Čížek st. …………………………… dne 12. 11. 2018 

  

 


