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Obec Počaply  
Zastupitelstvo obce Počaply 
 

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply 
konaného dne 4. 3. 2022 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 23.2.2022 do 4.3.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 4 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 Jana Vilikovského 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 Martina Kurfiřta a Jana Vilikovského 
a zapisovatele Hanu Koňasovou. 

 
                            Výsledek hlasování:  Pro 4 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. Příspěvek na hospodaření v lese 
4. Finanční příspěvky organizacím (včelaři, STP Březnice, hasiči) 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti J.Ch. 
6. Pachtovní smlouva – MV Agro 
7. Zadání poptávky – komunikace k č.p. 37 
8. Na vědomí 
9. Diskuze 
10. Závěr 

 
 

                                      Výsledek hlasování:   Pro 4 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
 



 

 
BOD 3. – Příspěvek na hospodaření v lese 
 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve 
výši 13 320,- od Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 4 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 
 
BOD 4. – Finanční příspěvky organizacím (včelaři, STP Březnice, hasiči) 
 
 
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 3 000,-  Kč Svazu 
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Březnice, Náměstí 17, 262 72 
Březnice, IČ: 02498413, na kulturní a poznávací činnost svazu v roce 2022 a pověřuje starostu 
podpisem darovací smlouvy. 

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

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje poskytnutí 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 2022 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

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

 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000,-Kč SH ČMS – 
Sbor dobrovolných hasičů Počaply, Počaply 45, 262 72 Březnice, IČ: 66325633 na kulturní a 
společenskou činnost spolku. 
 
                                      Výsledek hlasování:   Pro 4 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 
 
 
BOD 5. – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti J.Ch. 
 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
stávající přípojku NN pro č.p. 40, Počaply s J. a M. Ch., Velký Vrch 908, Blatná, jakooprávněnou 
na pozemku p. č. 876 v k.ú. Počaply u Březnice za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 
                                      Výsledek hlasování:   Pro 4 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 



 

 
 
 
BOD 6. – Pachtovní smlouva – MV Agro 
 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje pachtovní smlouvu na pronájem pozemků určených 
k zemědělské činnosti (viz níže) o celkové výměře 14,2888ha za částku 3000,-Kč/ha/rok s  
firmou MV Agro s.r.o. se sídlem Počaply 1, 26272 Březnice a pověřuje starostu podpisem 
pachtovní smlouvy. 
 
 
Soupis pozemků určených k zemědělské činnosti: 
https://www.pocaply.cz/wp-content/uploads/2022/03/soubor-pozemku-3-2022.pdf 
 
Příloha ke smlouvě o pachtu pozemků: 
https://www.pocaply.cz/wp-content/uploads/2022/03/priloha-ke-smlouve-o-pachtu-3-2022.pdf 
 
 
 
 
                                                       Výsledek hlasování: Pro 0 ǀ Proti 4 ǀ Zdrželi se 0   
                                      Usnesení č. 8 bylo nebylo schváleno 
 
 
 
 
BOD 7. - Zadávání poptávky – oprava komunikace k č.p. 37 (včetně opěrné zdi). 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje zadání výběrového řízení na realizaci stavby „Oprava 
místní komunikace k č.p. 37“. Pro administraci zakázky schvaluje firmu MINOS CB, Ing M. N. a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Pro toto řízení schvaluje výběrovou komise 
ve složení – Čížek Jiří st., Hana Koňasová a Martin Kurfiřt. 
 
                                      Výsledek hlasování:   Pro 4 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
                                      Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
 
 
 
BOD 8. – Na vědomí 
 

- objednána prořezávka dřevin kolem cest – Agrospol  
- objednáno dosypání krajnic kolem cest 
- objednána nádrž na vodárnu – obec 
- objednáno zadláždění autobusové zastávky před č.p.16 
- dokončeno rozšíření VO kolem stavby mostu 
- objednána výsadba vzrostlých stromů na návsi – 20 ks/lípa 
- připravuje se dokončení dešťové kanalizace Stražiště 
- objednáno geodetické zaměření vodovodu Stražiště a dešťové kanalizace Počaply pro 

zpracování pasportu a následné rekolaudaci. 
  
 
BOD 9. - Diskuze 
  
BOD 10. - Závěr 

https://www.pocaply.cz/wp-content/uploads/2022/03/soubor-pozemku-3-2022.pdf
https://www.pocaply.cz/wp-content/uploads/2022/03/priloha-ke-smlouve-o-pachtu-3-2022.pdf


 

 
 
 
 
 
                 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 


