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Obec Počaply  
Zastupitelstvo obce Počaply 
 

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply 
konaného dne 5. 2. 2021 od 18:00 hodin 

 
Zasedání Zastupitelstva obce Počaply (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin 
starostou obce Jiřím Čížkem (dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně oznámeno, informace podle § 93 odst. 1 
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Počaply zveřejněna v souladu se zákonem po 
dobu nejméně 7 dní, a to od 28. 1. 2021 do 5. 2. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
BOD 1. - Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martina Kurfiřta a Jiřího Čížka ml. a zapisovatelem 
Kateřinu Pileckou, k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje ověřovatele zápisu Martina Kurfiřta a Jiřího 
Čížka ml. a zapisovatele Kateřinu Pileckou. 
 
                            Výsledek hlasování:  Pro 6 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
                            Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 

 
BOD 2. – Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
Předsedající dal hlasovat o programu. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje následující program zasedání: 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
2. Schválení programu 
3. Rozpočtové opatření č. 1/2021 
4. Smlouva o správě veřejného pohřebiště 
5. Diskuze 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 

 



 

BOD 3. – Rozpočtové opatření č.1/2021 

Předsedající informoval o rozpočtovém opatření č. 1/2021 v kompetenci starosty obce, které 
je přílohou zápisu. 

  
   

 
BOD 4. – Smlouva o správě veřejného pohřebiště 
 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje uzavření smlouvy o správě veřejného pohřebiště 
s firmou Pohřební služba Habich, IČ 73526461, DIČ CZ209081606 se sídlem Jeronýmova 
312/6, Písek. Statutární zástupce Jiří Habich. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 6 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

 
 

BOD 5. – Diskuze 
 

1. P. L. Hájek požaduje zveřejnit informace k metodice zápisu ze zastupitelstva – bude 
zveřejněno. 

2. P. L. Hájek požaduje projednávat na zastupitelstvech přijatou a odeslanou poštu/žádosti. 
Aktuálně informovat zastupitelstvo o žádosti občanů o výstavbu přípojky ke kanalizaci. Bude 
projednáno se zastupiteli po získání cenových nabídek (řeší nyní starosta). 

3. P. L. Hájek požaduje kontrolovat na zastupitelstvu přijaté/uhrazené faktury – bude zahrnuto do 
programu na další zastupitelstva. 

4. P. L. Hájek se dotazuje na cenu komunikace od hlavní silnice k č.p. 47 (realizace v červnu 
2019). Požaduje zveřejnit informaci, že vyasfaltování vjezdu k Hájkovým nebylo financováno 
z rozpočtu obce. Lze doložit fakturou na vyžádání u p. Hájka. 

5. P. L. Hájek požaduje projednávat na každém zastupitelstvu plán prací na příští měsíc nebo 
čtvrtletí. Bude zařazeno do programů. 

6. P. Luboš Hájek st. souhlasí s uveřejňováním svých osobních údajů v rámci diskuze na 
zasedání zastupitelstev. 

7. Doplňující informace k bodu č. 10 bodu 8 ze zápisu zasedání zastupitelstva dne 4. 9. 2020 
(uložení štěpky u koupaliště) – fakturu za uložení štěpky obec nebude zasílat, je pro 
promlčení skutku a obec bude poučena budoucna. 

8. Palivové dřevo – pan L. Hájek požaduje, aby v případě více zájemců o jeden díl dřeva v lese 
by měla rozhodovat cena (kdo nabídne víc), v případě shodné ceny bude rozhodovat los. 
Termín nabídky dřeva bude stanoven veřejně na webu obce měsíc dopředu dle potřeby. 

 
 
 
 
Zapisovatel: Kateřina Pilecká 
 
 
Ověřovatelé:  Jiří Čížek ml...…………..…….…….. dne 5. 2. 2021 
 

Martin Kurfiřt ..…..…...……………….. dne 5. 2. 2021 
 
Starosta:  Jiří Čížek st. …………………………… dne 5. 2. 2021 



 

  
 

 

 
 
 



 

 

 


