
 

 

Obec Počaply 
Počaply 45 
262 72 Březnice 

Č.j.01/02/2023 

 

 

1 

Obec Počaply  
Zastupitelstvo obce Počaply 
 

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply 
konaného dne 18. 2. 2022 od 19:00 hodin 

 
Zasedání Zastupitelstva obce Počaply (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:10 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 9. 2. 2023 do 18. 2. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, 
že přítomno je 5 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 Luboše Hájka 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 Luboše Hájka 
a zapisovatele Lukáše Krásu. 

 
                            Výsledek hlasování:  Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
                            Usnesení č. 1 bylo přijato. 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce. Předsedající navrhuje doplnění programu od bod Záměr pozemkové směny. Před hlasováním 
dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje přidání bodu Záměr pozemkové směny. 
 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje následující program zasedání: 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele  
2. Schválení programu 
3. Informace o rozpočtovém opatření č.1 
4. Zrušení vyhlášky č. 1/2021 o systému odpadového hospodářství obce Počaply 
5. Schválení vyhlášky o systému odpadového hospodářství obce Počaply 
6. Dotační program na DČOV 
7. Nákup traktůrku na sekání trávy s košem 
8. Peněžní dar pro Český svaz včelařů  
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9. Záměr pozemkové směny  
10. Diskuze, závěr 

 
                                    Výsledek hlasování:   Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

3. Informace o rozpočtovém opatření č.1 

Předsedající informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 1 (příspěvek na výkon státní správy 
v souvislosti s volbou prezidenta), které je v kompetenci starosty. Rozpočtové opatření je přílohou 
tohoto zápisu. 

4. Zrušení vyhlášky č. 1/2021 o systému odpadového hospodářství obce Počaply  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje zrušení obecní vyhlášky č. 1/2021 o systému 
odpadového hospodářství obce Počaply. 
 
                                    Výsledek hlasování:   Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

5. Schválení vyhlášky o systému odpadového hospodářství obce Počaply 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Počaply o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po 
vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. 
 

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

6. Dotační program na DČOV  

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 přijato. 

7. Nákup traktůrku na sekání trávy s košem 

Zastupitelstvo odkládá tento bod k projednání na příští zasedání zastupitelstva. 

8. Peněžní dar pro Český svaz včelařů 

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, a pověřuje starostku 
podpisem darovací smlouvy. 

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

9. Záměr pozemkové směny 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 876, 
ostatní plocha, v k.ú. Počaply u Březnice, po vyhotovení geometrického plánu. 
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Výsledek hlasování:   Pro 5 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0   
Usnesení č. 8 bylo přijato. 

10. Diskuze, závěr 

 Místostarosta J. Čížek informoval zastupitele o provedené výměně lampy veřejného 
osvětlení na Stražišti u čp. 10, původní lampu obec nechá opravit a zůstane jako rezervní. 

 K Pilecká informovala o finančním daru 25.000 Kč, který obec obdrží od Honebního 
společenstva Počaply a který bude použit na výsadbu stromků v obci. 

 K Pilecká informovala, že bude zakoupeno 62 ks malých žlutých popelnic na plasty pro 
každou nemovitost. 

 K Pilecká informovala, že pro instalaci radarů (informativních měřičů rychlosti) obec obdržela 
veškerá povolení. 

 K Pilecká informovala, že byl objednán základní rozbor vody ze zdroje na Stražišti. 

Zasedání bylo ukončeno v 19:40 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
3. Vyhláška o systému odpadového hospodaření 
4. Dotační program na DČOV 
5. Cenová nabídka na nákup traktůrku na sekání trávy 
6. Žádost Český svaz včelařů 
7. Žádost o směnu části pozemku 

 

Zapisovatel: Lukáš Krása 

 

Ověřovatelé:  Kristýna Karásková...…………..…….………………………………… dne 18. 2. 2023 
 
 
 

Luboš Hájek ………………………………………………………………… dne 18. 2. 2023 
 

 
 
Starostka:  Kateřina Pilecká ……………………………………………………………dne 18. 2. 2023 


