U S N E S E N Í č. 5/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 20. 9. 2017
od 16,00 hod. v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2017 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou
(jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu)
2. ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti PO ZŠ a MŠ Postupice ve školním roce 2016-17
3. ZO schvaluje výjimku z průměrného počtu dětí ve třídě ZŠ podle § 23 odst. 3 zákona
č.561/2004 Sb. od 1. 9. 2017 na školní rok 2017/18
4. ZO schvaluje výjimku z průměrného počtu dětí ve třídě v MŠ podle Vyhlášky 14/2005 Sb. §2
odst. 2 od 1. 9. 2017 na školní rok 2017/18
5. ZO neschvaluje prodej ani pronájem části pozemku č. 398/17 v k.ú. Milovanice pro M. H. a J.
K., Milovanice
6. ZO souhlasí se směnou pozemků parc. č. 1086 a 1095, k.ú. Postupice, ve vlastnictví L. M.,
Hráského, Benešov, za část pozemku parc.č. 1145/1 ve vlastnictví obce, smlouva bude
uzavřena až po dokončení zaměřování Katastrálním úřadem Benešov
7. ZO schvaluje prodej zaplocené části obecního pozemku parc. č. 1123/9 o výměře cca 100m2
v k.ú. Nová Ves pro P. S., Nová Ves, ve výši 50,- Kč/m2, náklady spojené s odprodejem uhradí
kupující
8. ZO schvaluje odprodej části pozemku č. 1024 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Postupice pro M. Ž.,
Postupice, ve výši 50 ,-Kč/m2, veškeré náklady s odprodejem uhradí kupující
9. ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č.1027/1 v k.ú. Postupice pro L. H., Postupice
10. ZO odkládá záměr odprodat pozemek parc.č. 1123/4 v k.ú. Nová Ves z důvodu nezájmu o
koupi
11. ZO schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1281/9 v k. ú. Nová Ves, cca 115 m2, L. H.,
Bachova , Praha 4 za cenu 100,-Kč/m2, náklady s odprodejem uhradí kupující
12. ZO neschvaluje odprodej pozemku parc.č. 1528/5 v k.ú. Nová Ves F. Š., Chudláz
13. ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1235 a 1236 v k.ú. Postupice D. B., Lhota
Veselka
14. ZO souhlasí s odprodejem zaplocené části pozemku par. č. 1313 v k.ú. Postupice, cca 35 m2 za
100,- Kč/m2, náklady spojené s odprodejem uhradí kupující a pozemku parc. č. 1305/6 v k.ú.
Postupice o výměře 567 m2 ve výši 20,- Kč/m2 ,náklady spojené s odprodejem uhradí kupující,
oba pozemky pro A. a F. Š., Masarykovo nám., Benešov
15. ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1471/1 v k. ú. Postupice o výměře cca 200 m2 M. a
A. P., Postupice 39, za cenu 180,-Kč/m2, náklady spojené s prodejem uhradí kupující
16. ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 27/1 v k.ú. Jemniště o výměře cca 25 m2 za
podmínek obvyklých J. P., Štětínská 348/24, Praha 8
17. ZO souhlasí s pronájmem nebytových prostor v suterénu budovy obecního úřadu, 1 místnosti
o výměře 22,4 m2 K. F., Postupice za podmínek obvyklých
18. ZO schvaluje výši úhrady 200,- Kč, + DPH za zřízení věcného břemene (vedení vodovodu a el.
přípojky) na pozemku p.č. 1528/3 k.ú. Nová Ves pro K. Š., Chudláz
19. ZO projednalo žádost M. J. o posouzení možnosti prodloužení vodovodního a kanalizačního
řadu v lokalitě „Pozovská“, zplnomocňuje starostu k jednání s projektantem, výsledky budou
sděleny na příštím jednání
20. ZO projednalo možnost zřízení výstupního ostrůvku autobusové zastávky v Nové Vsi a
zplnomocňuje starostu ke zjištění podmínek
21. ZO schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu Obce Postupice na roky 2018-2021

22. ZO schvaluje odpis majetku z majetku obce dle předloženého návrhu (návrh je přílohou
zápisu)
23. ZO bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ohledně rekonstrukce střechy sokolovny
24. ZO schvaluje příspěvek na svoz komunálního odpadu a Veřejnoprávní smlouvu pro A. B.,
Roubíčkova Lhota
25. ZO schvaluje odkup pozemků parc. č. 109/3, 109/4, 1025/1, 958/4 v k.ú. Postupice do
vlastnictví obce Postupice od Lesů ČR za cenu 219.600,- Kč včetně DPH
26. ZO schvaluje Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě poskytnuté Obcí Postupice SDH Jemniště
(rozšíření účelu poskytnuté dotace dle přiložené žádosti, výše příspěvku zůstává beze změny
27. ZO souhlasí s vydáním souhlasného prohlášení o vlastnickém právu na pozemek p.č. 1027/3
díl A, ostatní plocha o výměře 158 m2 v k.ú. Postupice pro J. B., Postupice

--------------------------------starosta

---------------------------------místostarostka

