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Obec Počaply  
Zastupitelstvo obce Počaply 
 
 
 

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply 
konaného dne 17. 12. 2022 od 19:00 hodin 

 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Počaply (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin 
starostkou obce Kateřinou Pileckou (dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze konstatovala, 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 7. 12. 2021 do 17. 12. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, 
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Kristýnu Karáskovou a Jana Vilikovského a zapisovatelem 
Lukáše Krásu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje ověřovatele zápisu Kristýnu Karáskovou a Jana 
Vilikovského a zapisovatele Lukáše Krásu. 

 
                            Výsledek hlasování:  Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
                            Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
 
 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dala 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. 4, 5 a 6  
4. Rozpočtové opatření č. 7  
5. Schválení rozpočtového výhledu na období 2023 - 2025  
6. Schválení rozpočtu na rok 2023  
7. Kompetence k provádění rozpočtových opatření  
8. Plán inventur  
9. Zrušení vyhlášky č. 2/2021  
10. Schválení dodatku č. 15 ke smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění 

odpadu č. 10100422 ze dne 1. 1. 2008  
11. Pořízení radarů na měření rychlostí aut  



 

12. Výše daru k životnímu jubileu občanů obce  
13. Diskuze, závěr 

 
 

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

 
 

3. Informace o rozpočtovém opatření č. 4, 5 a 6 

Předsedající informovala o rozpočtových opatřeních č. 4, 5 a 6 v kompetenci starosty obce, které jsou 
přílohou tohoto zápisu. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 7  

Předsedající předložila návrh rozpočtového opatření č.7. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje rozpočtové opatření č.7, které je přílohou zápisu. 
 
 
                                    Výsledek hlasování:   Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

5. Schválení rozpočtového výhledu na období 2023 - 2025 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2023 – 
2025, který je přílohou zápisu. 

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

 

6. Schválení rozpočtu na rok 2023  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje schodkový rozpočet obce Počaply na rok 2023 – celkové 
příjmy ve výši 3 753 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 5 755 tis. Kč a kladné financování ve výši 
2 002 tis. Kč – kladné financování bude tvořeno zapojením vlastních prostředků z minulých let. 
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou oddíly, kromě Třídy 1- Rozpočtové příjmy, kdy závazným 
ukazatelem je celá třída 1 a kromě Třídy 4 - Přijaté transfery, kdy závazným ukazatelem jsou 
jednotlivé položky. Závazné ukazatele jsou přílohou zápisu.  
 
 

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

 

7. Kompetence k provádění rozpočtových opatření 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm, a) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 



 

Na příjmové straně rozpočtu navýšení závazných ukazatelů v rámci jednotlivých tříd. Tyto 
prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném 
zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo obce. 

Na výdajové straně rozpočtu: 

a)      Navýšení závazného ukazatele do výše 100 000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními 
zastupitelstva. 

b)      Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100 000 Kč jsou-li 
vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto výdaje požaduje nutný výdaj na 
zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále 
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně 
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených 
orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má 
jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového 
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně). 

Výsledek hlasování:   Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

8. Plán inventur  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje plán inventur ke dni 31. 12. 2022 a složení inventarizační 
komise – předseda Jiří Čížek, členové Lukáš Krása a Kristýna Karásková. 
 
                                    Výsledek hlasování:   Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
 

 

 

9. Zrušení vyhlášky č. 2/2021 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply neschvaluje zrušení obecní vyhlášky č. 2/2021 a č. 1/2021. 
 
                                    Výsledek hlasování:   Pro 0 ǀ Proti 7 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 8 nebylo schváleno. 
 
 

10. Schválení dodatku č. 15 ke smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění odpadu č. 
10100422 ze dne 1. 1. 2008 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o komplexním zabezpečení 
odstranění odpadu č. 10100422 s firmou Rumpold-P s.r.o., Příbram a pověřuje starostku 
k podpisu dodatku smlouvy. 
 
                                   Výsledek hlasování:   Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 



 

 

 

11. Pořízení radarů na měření rychlostí aut  

Předsedající předložila návrh na pořízení dvou kusů radarů na měření rychlosti v obci. Umístění bude 
projednáno se správcem komunikace ŘSD a dotčeným orgánem Policie ČR – dopravní inspektorát 
Příbram. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje pořízení dvou kusů radarů na měření rychlosti v obci. 
 
                                    Výsledek hlasování:   Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 

12. Výše daru k životnímu jubileu občanů obce  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje navýšení daru k životnímu jubileu občanů obce (ve věku 
60 let a následně po pěti letech) na 1000 Kč. 
 
                                    Výsledek hlasování:   Pro 7 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

13. Diskuze, závěr 

• Starostka informovala zastupitele o tom, že obec připraví další vydání obecních novinek a rozdá 
občanům kalendáře na 2023. 

• Starostka vykomunikuje s ŘSD instalaci zásněžek na kraji obce u silnice I/19 (proti kravínu). 

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:20 hodin. 

 

 
 
Zapisovatel: Lukáš Krása 
 
 
Ověřovatelé:  Kristýna Karásková...…………..…….…….. dne 17. 12. 2022 
 
 
 

Jan Vilikovský ..…..…...……………… …….. dne 17. 12. 2022 
 
 

 
Starostka:  Kateřina Pilecká. …………………………… dne 17. 12. 2022 


