U S N E S E N Í č. 4/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 27. 6. 2017
od 17,00 hod. v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2017 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou
(jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu)
2. ZO bere na vědomí Zprávu finančního výboru
3. ZO bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru
4. ZO schvaluje Závěrečný účet obce (tj. celoroční hospodaření obce) za rok 2016 bez výhrad
5. ZO schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2016 bez výhrad
6. ZO schvaluje aktualizovaný Plán společných zařízení KPÚ v k. ú. Milovanice
7. ZO schvaluje přesun části nevyčerpaných prostředků z rozpočtu obce určených na pořádání
okrskové soutěže pro SDH Jemniště dle přiloženého návrhu
8. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Postupice z 3.3.2017 pro TJ Sokol Postupice ve
výši 40.500,- Kč
9. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce a uzavření veřejnoprávní smlouvy na
pořízení ČOV ve výši 30.000,- Kč pro manžele M., V Hůře, Postupice
10. ZO nesouhlasí se snížením úhrady za pozemek p.č. 38/1 v k.ú. Nová Ves dle žádosti M. M.,
Nová Ves
11. ZO souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 128/2 o výměře 300 m2 v k. ú. Čelivo pro M. Ř.,
Na Kavčíně, Postupice, za podmínek obvyklých
12. ZO souhlasí s pronájmem pozemku parc. č.1334/4 v k. ú. Čelivo o výměře 1043 m2
žadatelům- J. K., J.K. ml., L. .K. – Čelivo; F. B. – Čelivo; J.K. – Čelivo; M. N. – Čelivo; J. B. –
Čelivo; J. M. – Čelivo za podmínek obvyklých
13. ZO souhlasí s odprodejem části pozemku par. č. 968/5 ostatní plocha o výměře cca 60m2
v k. ú. Postupice pro manžele F., Postupice za 50,- Kč/m2, náklady spojené s odprodejem
hradí kupující, velikost výměry pozemku bude upřesněna geom. plánem
14. ZO souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1598 o výměře cca 130 m2 v k. ú. Nová Ves
pro J. S., Miroslav a J. Ch., Miroslav za 50,- Kč/m2, náklady s odprodejem hradí kupující,
velikost výměry pozemku bude upřesněna geom. plánem
15. ZO neschvaluje prodej části pozemku č. 854/21 k. ú. Postupice S. Š. a schvaluje pouze jeho
pronájem za podmínek obvyklých
16. ZO bere na vědomí dopis ze dne 20. 4. 2017 č. j. 417/2017 od M. Ž., Blanická, Postupice
17. ZO nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu ve
výši 900,- Kč pro J. C., Holčovice a A. B., Roubíčkova Lhota z důvodu nesplnění podmínek
18. ZO pověřuje kontrolní výbor dohledem nad realizovanou opravou střechy sokolovny
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