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Obec Počaply  
Zastupitelstvo obce Počaply 
 

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply 
konaného dne 13. 8. 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“).  
 
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 4. 8. 2021 do 13. 8. 2021. Současně byla 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 Jana Vilikovského a Jiřího Čížka ml. a zapisovatelem  
Hanu Koňasovou, K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje ověřovatele zápisu Jana Vilikovského a Jiřího Čížka ml. 
a zapisovatele Hanu Koňasovou. 

 
                            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. Informace o rozpočtovém opatření č. 3 
4. Rozpočtové opatření č. 4 
5. Diskuze 
6. Závěr 

 
 

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

 
BOD 3. – Informace o rozpočtovém opatření č.3 
 
Předsedající předložil zastupitelstvu obce na vědomí rozpočtové opatření č. 3, které je v kompetenci 
starosty obce a je přílohou zápisu. 
 
 



 

 
BOD 4. – Rozpočtové opatření č.4 
 
Starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření č. 4. Rozpočtové opatření se týká oprav 
komunikací, oprav povrchů hřiště a oprav koryta potoku. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou zápisu. 
 
 
                                      Výsledek hlasování:   Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
 
BOD 15. – Diskuze 
 
Starosta informoval zastupitele, že se v polesí objevil kůrovec v 5 lokalitách. 
Jedna lokalita bude zpracována těžařem a ostatní Harvestorem. 
 
Pan Hájek st. žádá o nahlédnutí do dodacích listů prodeje dříví. 
 
Materiál, který se bude vracet obci z provizorní komunikace, bude navezen na cestu Počaply - Bílý 
most. 
 
 
 
 
BOD 16. – Závěr 
 
 

 
 
 
 
 
                 
 
      


