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Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO)
konaného dne 24. 4. 2017 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ
v Postupicích
Přítomni: Jíšová Jana, Kahoun Jan, Kunešová Milena Mgr., Marešová Radka, Fürbacher
Miroslav, Pěkný Ladislav, Tůmová Štěpánka, Půta Miloslav, Ing. Vrňák Pavel
Omluveni: --Ověřovatelé zápisu: Pěkný Ladislav, Ing. Vrňák Pavel
Návrh usnesení: Jíšová J.
Zapisovatel: Gruberová H.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Jednání zahájil starosta obce v 16.00 hodin.
Program:
1. Rozpočtové úpravy
2. Projednání žádostí o odprodeje pozemku z majetku obce
3. Projednání výkupu částí pozemku do majetku obce
4. Projednání výběru dodavatele staveb – chodník v ulici Průběžná, rekonstrukce
kapličky v Nové Vsi, rekonstrukce bytového jádra v 1 bytě budovy OÚ, odbahnění
rybníka v Čelivě a ve Vrbětíně
5. Projednání žádosti o příspěvek na poplatek za svoz komunálního odpadu a schválení
uzavření veřejnoprávní smlouvy
6. Projednání žádosti o příspěvek na domovní ČOV a schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy
7. Projednání žádosti o příspěvek společnosti RUAH
8. Schválení smlouvy o zřízení předkupního práva s TJ Sokol Postupice
9. Schválení veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Postupice na poskytnutí neinvestiční
dotace
10. Schválení přijetí finančního daru
11. Projednání projektu „Pošta partner“
12. Různé
Starosta požádal o doplnění programu o bod:
12. Schválení pořízení nového územního plánu obce Postupice
13. Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu
14. Různé
Hlasování: 9 - 0 - 0
Kontrola plnění usnesení č. 1/2017:
bod 12) je připravena směnná smlouva i GP
bod 13) při zaměřování bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku není v majetku obce
bod 15) příspěvky na svoz komunálního odpadu byly vyplaceny
bod 16) dotace z rozpočtu obce pro Ochotnický divadelní spolek, SDH Jemniště a TJ Sokol
Postupice byly vyplaceny
bod 17) finanční dar pro BENKON byl vyplacen
bod 18) věcné dary byly předány
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bod 20) příspěvek z rozpočtu obce na stavbu ČOV byl vyplacen
K bodu 1:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2017 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou
(jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu)
Hlasování: 9 – 0 – 0
K bodu 2:
a) ZO neschvaluje odprodej obecního pozemku parc. č. 1233, ostatní plocha v k.ú. Postupice,
pro J. K., Lhota Veselka
Hlasování: 0 – 9 – 0
b) ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 860/116, zahrada o výměře 30m2 v k.ú. Postupice,
pro M. M., Postupice, 50,- Kč/m2 a náklady spojené s odprodejem hradí kupující
Hlasování: 9 – 0 – 0
c) ZO schvaluje odprodej zaplocené části obecního pozemku č . 1127/15, ostatní plocha, o
výměře cca 30m2 v k.ú. Postupice pro M. a V. B., Vlašimská ul, Benešov, 100,- Kč/m2 a
náklady spojené s odprodejem hradí kupující
Hlasování: 9 – 0 – 0
d) ZO schvaluje odprodej zaplocené části pozemku parc. č. 465/1, ostatní plocha o výměře
cca 220m2 v k.ú. Pozov pro J. a J. S., Pozov, 50,- Kč/m2 a náklady spojené s odprodejem hradí
kupující
Hlasování: 9 – 0 – 0
e) ZO schvaluje odprodej zaplocené části pozemku parc. č. 1698, ostatní plocha o výměře cca
130m2 v k.ú. Nová Ves pro M. a J. P., Tavolníková ul., Praha 4 Krč, 100,- Kč/m2 a náklady
spojené s odprodejem hradí kupující
Hlasování: 9 – 0 – 0
K bodu 3:
a) ZO souhlasí s odkupem pozemků (½ spoluvlastnického podílu) parc. č. 109/3 ostatní
plocha, 109/4 ostatní plocha, 958/4 ostatní plocha a 1025/1 ostatní plocha, vše v k.ú.
Postupice od Lesů ČR, s.p., LS Kácov a zplnomocňuje starostu ke sjednání podmínek a
uzavření kupní smlouvy
Hlasování: 9 – 0 – 0
b) ZO souhlasí s odkupem části pozemku parc. č. 502/8 ostatní plocha, o výměře cca 90 m2
v k.ú. Jemniště od J. Sternberga a zplnomocňuje starostu ke sjednání podmínek a uzavření
kupní smlouvy
Hlasování: 9 – 0 – 0

K bodu 4:
ZO bere na vědomí informace o provedených stavbách a výběru dodavatelů na budoucí
stavby
v tomto roce se uskuteční tyto stavby:
chodník kolem ZŠ v ul. Průběžná – dodavatel Stavotop Jihlava s.r.o.
oprava kapličky Nová Ves – dodavatel Stavitelství Čutka
rybník Čelivo (odbahnění) - dodavatel Proxima Benešov
rybník Vrbětín (odbahnění) – dodavatel Proxima Benešov
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„zámecká cesta“ Lísek – dodavatel BES s.r.o. Benešov
ulice V Sadech – dodavatel BES, s.r.o. Benešov
VO ulice V Sadech – dodavatel Elmoz Czech s.r.o.
ZO bere na vědomí

K bodu 5:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na
úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 900,- Kč pro J. B., Roubíčkova Lhota
Hlasování: 9 – 0 - 0
K bodu 6:
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na stavbu
domácí ČOV pro M. N., Dobříčkov, ve výši 30.000,- Kč
Hlasování: 9 – 0 – 0
K bodu 7:
ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5.000,- Kč a uzavřením Darovací
smlouvy pro organizaci RUAH o.p.s., Tyršova 2061, Benešov
ZO je připraveno na další spolupráci
Hlasování: 9 – 0 – 0
K bodu 8:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitosti jako práva
věcného mezi TJ Sokol Postupice z. s. a Obcí Postupice
Hlasování: 7 – 0 – 2
K bodu 9:
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce pro TJ Sokol Postupice ve výši 905tis. Kč na opravu střechy
Hlasování: 9 – 0 - 0
K bodu 10:
ZO souhlasí s přijetím finančního daru od honebního společenstva Podlesí ve výši 34.730,-Kč
Hlasování: 9 – 0 - 0
K bodu 11:
Starosta seznámil ZO s projektem „Pošta partner“
ZO bere na vědomí

K bodu 12:
K tomuto bodu je vydáno samostatné Usnesení č. 3/2017
ZO schvaluje pořízení nového územního plánu obce Postupice
Hlasování: 9 – 0 - 0
K bodu 13:
ZO schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní a mateřské
školy mezi Obcí Popovice a Obcí Postupice
Hlasování: 9 – 0 - 0
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K bodu 14:
a) ZO bere na vědomí Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016
ZO bere na vědomí
b) ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce a uzavření Veřejnoprávní smlouvy ve výši 5.000,Kč pro spolek Voda Milovanice na konání akce „Milovanický trakař“
Hlasování: 9 – 0 – 0
c) Starosta přečetl poděkování ředitelky školy ZO za finanční podporu školního plesu

DISKUSE:
L. Pěkný – děkuje za příspěvky pro TJ Sokol Postupice
Ing. P. Vrňák – upozorňuje na výtluky
dotazuje se na možnost financování oplocení obecního domu v Nové Vsi (cca
45 000,- Kč), stavební práce provedou hasiči a myslivci
ZO souhlasí
J.Kahoun – dotazuje se, kdy se začne s opravou kapličky v Nové Vsi
starosta: je naplánováno na červenec a srpen
Š Tůmová – dotazuje se na povrch chodníku kolem ZŠ
starosta: na chodník se položí zámková dlažba
- zve na Pohádkový les 29.4.
M. Fürbacher – informuje, že čerpadlo vody na hasičském cvičišti je slabé
starosta: nahlásíme dodavatelské firmě
- požaduje v Lísku umístění směrovky na zámek Jemniště
Mgr. M. Kunešová – dotazuje se, zda dojde k omezení provozu Sokolovny při opravě střechy
starosta: oprava střechy začne v červnu a omezení provozu se
nepředpokládá
- upozorňuje na výtluk na silnici pod „Postupákem“
starosta: upozorníme vlastníka - silnice je v majetku SUS
J.Jíšová – informuje, že škola zakoupila keramickou pec v hodnotě nižší než 40 000,- Kč,
nejedná se tedy o pořízení investice dle schválené žádosti z minulého jednání ZO
- kotel s redukcí do ŠJ ještě nebyl zakoupen
Místostarostka J. Jíšová přečetla návrh usnesení č.2.
Hlasování: 9 – 0 – 0
Starosta přečetl Usnesení č. 3
Hlasování: 9 – 0 – 0

Jednání ukončeno v 1742 hodin.
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