
 

Obec Počaply 
Počaply 45 
262 72 Březnice 

Č.j.3/6/2021 

 

 

  

Obec Počaply  
Zastupitelstvo obce Počaply 
 

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply 
konaného dne 30. 6. 2021 od 19:00 hodin 

 
Zasedání Zastupitelstva obce Počaply (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin 
starostou obce Jiřím Čížkem (dále jako „předsedající“).  
 
Vzhledem k náhradnímu termínu za zasedání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2021 bylo dnešní zasedání 
oznámeno na úřední desce od 25. do 30. 6. 2021. Současně byla informace v tomto termínu 
zveřejněna na elektronické úřední desce.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 5 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 Luboše Hájka 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 Luboše Hájka a Jiřího Čížka ml. 
a zapisovatele Kateřinu Pileckou. 

 
                            Výsledek hlasování:  Pro 5 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. 2 
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2020 
6. DČOV – směrnice 
7. Finanční příspěvky 
8. Smlouva DaS 
9. Prodej pozemků – p. J.M. 
10. Prodej pozemku – p. R.P. 
11. Prodej pozemku – p. R.S. 
12. Směrnice – samovýroba palivového dříví 
13. Výběrová řízení – oznámení o výběru dodavatele 
14. Ceník úhrad za poskytované informace dle zákona 106/1999 Sb., 
15. Diskuze 
16. Závěr 

 
 



 

                                      Výsledek hlasování:   Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
BOD 3. – Rozpočtové opatření č. 2 
 
Předsedající předložil zastupitelstvu obce na vědomí rozpočtové opatření č. 2, které je v kompetenci 
starosty obce. 
 
BOD 4. – Schválení závěrečného účtu za rok 2020 
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje 
závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Počaply za rok 2020 bez výhrad. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
BOD 5. – Schválení účetní uzávěrky za rok 2020 
 
. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje účetní závěrku za rok 2020 včetně výkazů – rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020, Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 provedenou Krajským úřadem Středočeského 
kraje, odborem interního auditu a kontroly a inventarizační zprávu o provedené inventarizaci 
k 31. 12. 2020. Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje převedení ztráty ve výši 530 156,31 Kč na 
účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
BOD 6. – DČOV směrnice 
 

 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje dotační program na výstavbu domovní čistírny 
odpadních vod z rozpočtu obce Počaply. 
 

Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
BOD 7. – Finanční příspěvky 
 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 3 000 Kč Sboru sv. 
Ignáce z.s., Rožmitálská 125, 262 72 Březnice, IČ 06617506, na činnost pěveckého sboru v roce 
2021 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 3 000 Kč Svazu 
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Příbram, Náměstí 17, 262 72 
Březnice, IČ 02498413, na kulturní a poznávací činnost svazu v roce 2021 a pověřuje starostu 
podpisem darovací smlouvy. 



 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje poskytnutí finanční peněžního daru ve výši 5 000 Kč 
Českému svazu včelařů z.s., okresní organizace Příbram, ZO Březnice evid.č. 11202, na léčení 
včelstev členů organizace v roce 2021 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 
 
BOD 8. – Smlouva DAS 
 

 
              
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje uzavření smlouvy se společností DAS Rechtsschutz 
AG, pobočka pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4 – Michle, 140 00, IČ 03450872 na 
pojištění právní ochrany ve výši 13 443,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 
 
BOD 9. – Prodej pozemku – p. J. M. 
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. St. 94 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. Stražiště a stavby vodojemu na pozemku 
parc. č. 94 v k.ú. Stražiště bez čísla popisného. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 0 ǀ Proti 4 ǀ Zdrželi se 1   
Usnesení č. 11 nebylo schváleno. 

 
BOD 10. – Prodej pozemku – p. R. P. 

 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje prodej pozemku p. č. 997/6 ostatní plocha o výměře 28 
m

2
 v k.ú. Stražiště, který byl oddělen geometrickým plánem č. 89-202/2014 z pozemku p.č. 997/5 

ostatní plocha paní R. P., Rožmitálská 128, 262 72 Březnice za cenu 1 400,- Kč  a  pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy a vkladem 
do katastru nemovitostí hradí kupující. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 
BOD 11. – Prodej pozemku – p. R. S. 
 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1204 
zahrada o výměře 106 m

2
 v k.ú. Počaply u Březnice. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 0 ǀ Proti 5 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 13 nebylo schváleno. 

 
 



 

BOD 12. – Směrnice – samovýroba palivového dříví 
 

 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje směrnici na samovýrobu palivového dříví v katastru 
obce Počaply. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 
BOD 13. – Výběrová řízení – oznámení o výběru dodavatele 
 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje dodavatele na akci Oprava  MK Lhotka a MK u č.p. 33 
firmu Strabag a.s., IČ 60838744 za  cenu 1.322.231,88 Kč bez DPH (plus DPH platná k dnešnímu 
dni) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 
BOD 14. – Ceník úhrad za poskytované informace dle zákona 106/1999 Sb. 
 

 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 
106/1999 Sb. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 
BOD 15. – Diskuze 
 
Starosta informoval zastupitele o činnosti v lesním hospodářství. 
 

 
 
BOD 16. – Závěr 


