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Obec Počaply  
Zastupitelstvo obce Počaply 
 

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply 
konaného dne 19. 8. 2022 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 10. 8. 2022 do 19. 8. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 7 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 7 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. Dotace DČOV pro č.p. 24 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti  - přeložka NN pro čp. 28 
5. Darovací smlouva – podíly na cestách 
6. Na vědomí 
7. Diskuze 
8. Závěr 

 
 

                                      Výsledek hlasování:   Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
 
 
 



 

BOD 3. – Dotace DČOV pro č.p. 24 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje dotaci ve výši 30 000 Kč panu R. K., Počaply 24, 262 72 
Březnice na dokončenou DČOV v souladu s dotačním programem. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 
 
BOD 4. – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti – přeložka NN pro č.p. 28 
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-
12-6000942/01 Počaply, přeložka v.v. NN pro čp. 28 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako 
oprávněnou na pozemku p.č. 705/1 v k.ú. Počaply u Březnice za jednorázovou náhradu ve výši 
500,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 
 
BOD 5. – Darovací smlouva – podíly na cestách 
 
 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje přijetí daru podílu 1/24 a 1/24 pozemku p.č. 1137/15 – 
ostatní plocha o výměře 302 m2 v k.ú. Březnice, podílu 1/24 a 1/24 pozemku p.č. 1137/27 – 
trvalý travní porost o výměře 17 m2 v k.ú. Březnice, podílu 1/24 a 1/24 pozemku p.č. 1137/56 – 
trvalý travní porost o výměře 324 m2 v k.ú. Březnice, podílu 3/24 a 3/34 pozemku p.č. 1121 – 
orná půda o výměře 295 m2 v k.ú. Počaply u Březnice, podílu 2/32 a 2/32 pozemku p.č. 1081 – 
orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. Počaply u Březnice, podílu 1/22 a 1/22 pozemku p.č. 1017 – 
orná půda o výměře 1014 m2 v k.ú. Počaply u Březnice  a podílu 1/10 a 1/10 pozemku p.č. 1134 
– orná půda o výměře 977 m2 v k.ú. Počaply u Březnice od M. P. a P. P., bytem Dolní Nerestce 
32 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
                                      Výsledek hlasování:   Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
BOD 6. – Na vědomí 
 

• Dokončena povrchová úprava autobusové zastávky. 

• Dokončena rekonstrukce AT (atmosférické tlakové) stanice pro Stražiště. 

• Zakoupeno rezervní čerpadlo pro vrt na Stražišti. 

• Obec objednala kompletní audit hospodaření obce. 

                
BOD 7. – Diskuze 
 

• Pan L. H. st. se dotazuje na stav kanalizace přes jejich pozemky. Starosta sděluje, že bylo 
provedeno geodetické zaměření kanalizace, Ing. S. obdržela podklady, ze kterých zpracuje 
pasport a provozní řád, následně vše projedná s Odborem životního prostředí, MěÚ Příbram. 
Dokud nebude provedena pasportizace kanalizace v celé obci, nemůže být povolena žádná 
DČOV. 



 

• Dotaz p. L. H. st. k sečení trávy v obci a křoví směrem na Drahenice. Pan H. si podá dotaz 
písemně na obec. Starosta obce prověří cesty osobně a zajistí nápravu. 

• P. L. H. st. oznamuje, že odstraní lávku přes potok u čp. 30, protože se jedná o hrozbu 
v případě bleskové povodně. Konstrukci dá do sběru a peníze vloží na účet mysliveckého 
sdružení. 

• Dotaz p. H. st. na těžbu tvrdého dřeva, domnívá se, že obec nezhodnocuje svůj majetek. 


