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Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO)
konaného dne 22. 2. 2017 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ
v Postupicích
Přítomni: Jíšová Jana, Kahoun Jan, Mgr. Kunešová Milena, Marešová Radka, Pěkný
Ladislav, Půta Miloslav, Fürbacher Miroslav
Omluveni: Tůmová Štěpánka, Ing. Vrňák Pavel
Ověřovatelé zápisu: Marešová R., Mgr. Kunešová M.
Návrh usnesení: Jíšová J.
Zapisovatel: Gruberová H.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Jednání zahájil starosta obce v 16.00 hodin.
Program:
1. Rozpočtové úpravy č.5 provedené k 31.12.2016
2. Rozpočet obce na rok 2017
3. Roční závěrka PO ZŠ a MŠ Postupice a přerozdělení hospodářského výsledku roku
2016
4. Žádost ředitelky ZŠ o souhlas s pořízením investice
5. Žádost ředitelky ZŠ o souhlas s odpisem nedobytné pohledávky
9. Nařízení vlády č. 414/2016
10. Aktualizovaný plán společných zařízení návrhu komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Nová Ves
11. Žádosti o směny, odprodeje a pronájmy obecního majetku
12. Žádosti o příspěvky na úhradu poplatků za svoz komunálního odpadu
13. Žádosti o příspěvky spolků, veřejnoprávní smlouvy
14. darovací smlouva BENKON
15. Různé
Starosta požádal o doplnění programu o tyto body:
6. Žádost o schválení Střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ Postupice
7. Projednání schválení rozpočtu školy na rok 2017
8. Pravidla rozpočtového procesu pro PO
Hlasování: 7 - 0 - 0

K bodu 1:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5 /2016 k 31.12.2016 podle návrhu předloženého účetní
obce, který je přílohou zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 2:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2017 (návrh je přílohou zápisu,
byl řádně vyvěšen na úřední desce). Rozpočet je po poradě ZO schvalován jako schodkový,
celkové příjmy jsou plánovány ve výši 21 304,728 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 22 926,256
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tis. Kč. Schodek rozpočtu činí 1 621,528 tis. Kč a je kryt ze zůstatku BÚ k 31.12.2016 ve
výši celkem 17 867,031 tis. Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 3:
ZO projednalo žádost ředitelky PO ZŠ a MŠ Postupice o schválení roční účetní závěrky PO za
rok 2016. PO předala obci podklady dle vnitřní směrnice. Obec provedla dvě veřejnosprávní
kontroly v PO (20.2. a 22.2.2017) zaměřené na vybrané ukazatele hospodaření za rok 2016 a
inventarizaci majetku k 31.12.2016. Nebyly při nich zjištěny nedostatky ani předvídatelná
rizika. ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Postupice za rok 2016.
Hlasování: 7 – 0 – 0
ZO schvaluje přerozdělení kladného hospodářského výsledku roku 2016 (121 362,70 Kč) dle
návrhu PO ZŠ a MŠ Postupice: 1 000,-- Kč do Fondu odměn a 120 362,70 Kč do Rezervního
fondu.
Hlasování: 7 – 0 - 0
K bodu 4:
ZO souhlasí s pořízením investice v PO ZŠ a MŠ Postupice dle žádosti ředitelky školy –
keramické pece pro výtvarné potřeby žáků a kotle s redukcí do ŠJ – pořizovací cena cca
110.000,- Kč. Nákup bude financován z vytvořeného Fondu investic, odpisový plán bude
předložen ke schválení ZO po pořízení investice.
Hlasování: 7 - 0 - 0
K bodu 5:
ZO souhlasí s odpisem nedobytné pohledávky v PO ZŠ a MŠ Postupice – úhrada příspěvku za
MŠ a stravného ve výši 1.377,- Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 6:
ZO schvaluje Střednědobý výhled hospodaření PO ZŠ a MŠ Postupice na rok 2018 a 2019
(výhled je přílohou zápisu).
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 7:
ZO schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ Postupice na rok 2017 (rozpočet je přílohou zápisu).
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 8:
ZO schvaluje Pravidla rozpočtového procesu pro PO ZŠ a MŠ Postupice.
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 9:
Starosta informoval ZO o možnosti navýšení odměn za výkon funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Postupice ve smyslu Nařízení vlády č. 414/2016 Sb. platného od 1.1.2017.
ZO navrhuje ponechat výši odměn členů zastupitelstva ve stejné výši jako doposud.
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 10:
ZO schvaluje aktualizovaný Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Nová Ves (plán je přílohou zápisu).
Hlasování: 7 – 0 – 0
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K bodu 11:
a) ZO souhlasí se směnou pozemku parc. č. 38/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca
400 m2 ve vlastnictví obce Postupice za část pozemku parc. č. 185/7ostatní plocha, neplodná
půda o výměře cca 105 m2, vše v k.ú. Nová Ves, mezi obcí a pí. M. M., Nová Ves, doplatek
rozdílu výměr uhradí paní M. za cenu 50,-Kč/m2, náklady spojené s majetkoprávním
vypořádáním uhradí obec.
Hlasování: 7 – 0 – 0
b) ZO schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1367, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 15 m2 a části pozemku parc. č. 1020/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 15 m2, vše v k. ú. Postupice, pro p. L. K., Postupice za cenu 50,-Kč /m2. Náklady
spojené s odprodejem uhradí kupující.
Hlasování: 7 – 0 - 0
c) ZO zamítá odprodej i pronájem části pozemku parc. 1020/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Postupice pro p. H. S., Praha 5
Hlasování: 0 – 7 – 0
K bodu 12:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 900,- Kč z rozpočtu obce a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu v r. 2017 dle
soupisu 28 žadatelů (jmenný seznam a vzor smlouvy je přílohou zápisu), s vyloučením
žadatele č. 1, 7, 12, 13, 17 a 28, kteří nesplňují stanovené podmínky
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 13:
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Postupice
pro Ochotnický divadelní spolek 10.000,- Kč; SDH Jemniště 51.400,- Kč; TJ Sokol Postupice
108.000,- Kč
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 14:
a) ZO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy (viz. příloha zápisu) o poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000,- Kč pro BENKON Benešov
Hlasování: 7 – 0 – 0
b) ZO souhlasí s poskytnutím věcného daru v hodnotě cca 3 000 Kč pro ples Záškolák, z.s. a
věcného daru ve stejné výši pro Sportovní ples volejbalového oddílu TJ Sokol Postupice
Hlasování: 7 – 0 – 0
K bodu 15:
a) ZO projednalo žádost p. J. A., Postupice o příspěvek na vybavení provozovny a žádost
zamítá.
Rozpočet obce byl navýšen o finanční prostředky potřebné na rekonstrukci elektroinstalace a
stavební úpravy v prostorách suterénu budovy OÚ Postupice
Hlasování: 0 – 7 – 0
b) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na
stavbu domovní ČOV pro p. P. P., Dobříčkov, ve výši 30.000,- Kč
Hlasování: 7 – 0 – 0
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c) ZO bere na vědomí informaci p. V. K., Milovanice, o možnosti umístění tanku u mohyly
u Dobříčkova
ZO bere na vědomí

DISKUSE:
M. Fürbacher – dotazuje se na možnost směny pozemku kolem hasičské zbrojnice Jemniště
s J. Sternbergem
starosta: projednáme s J. Sternbergem
VEŘEJNOST:
J. Maršíček – na stránkách obce chybí ochotníci
starosta: pokud budou mít zájem, mohou informace zveřejňovat
prostřednictvím stránek obce podobně jako Sokol
Ing. Forman:
1) Žádá o vyjmenování jednotlivých položek výdajů rozpočtu na rok 2017
starosta přečetl jednotlivé položky
2) Dotazuje se, kdy budou opraveny páteřní komunikace (ul. Školní a U Sokolovny)
starosta: pokud ZO v budoucnu rozhodne, že budou tyto místní komunikace
zrekonstruovány, je nutné nejprve provést rekonstrukci vodovodního řadu,
který je pod těmito komunikacemi
3) Dotazuje se, kdy bude funkční osvětlení ke hřišti
starosta: osvětlení je již funkční
V. Svatek:
1) „ZO by mělo dělat výjezdní zasedání“ (informace nebyla objasněna, proto
zůstala bez odpovědi)
2) „ZO dělá kraviny“(nebylo konkrétně sděleno, co se p. Svatkovi nelíbí, proto se ZO
připomínkou nezabývalo)
3) Nelíbí se mu zdražování vody.
starosta: skutečné náklady na m3 pitné vody převyšují částku hrazenou občany, rozdíl
dotuje občanům obec ze svého rozpočtu
Místostarostka Jíšová přečetla návrh usnesení.
Hlasování: 7– 0 - 0
Jednání ukončeno v 17 30 hodin.
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