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Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO)
konaného dne 27. 6. 2017 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ
v Postupicích
Přítomni: Jíšová Jana, Kahoun Jan, Marešová Radka, Půta Miloslav, Tůmová Štěpánka,
Pěkný Ladislav, Fürbacher Miroslav
Omluveni: Ing. Vrňák Pavel, Mgr. Kunešová Milena
Ověřovatelé zápisu: Kahoun Jan, Marešová Radka
Návrh usnesení: Jíšová J.
Zapisovatel: Gruberová H.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Jednání zahájil starosta obce v 1700 hodin.
v 1705 se dostavila členka ZO M. Kunešová
Program:
1. Rozpočtová opatření
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
6. Schválení aktualizovaného plánu společných zařízení – KPÚ v k.ú. Milovanice
7. Schválení dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace s SDH Jemniště
8. Schválení dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace TJ Sokol
Postupice
9. Schválení poskytnutí příspěvku na domovní ČOV
10. Projednání žádostí o odprodeje a pronájmy pozemků z majetku obce
11. Projednání žádostí o poskytnutí příspěvku na svoz komunálního odpadu
12. Různé
Hlasování: 8 - 0 - 0
K bodu 1:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2017 podle návrhu předloženého účetní obce,
jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 2:
Předseda finančního výboru R. Marešová předložila zprávu ze 3 kontrol finančního výboru:
Stav pokladní hotovosti a vyřazení majetku
Hospodaření v roce 2017 (pokladna a došlé faktury)
Kontrola zaměřená na přípravu schvalování účetní závěrky obce za rok 2016
Při těchto kontrolách nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto nebyla uložena žádná
nápravná opatření.
ZO bere na vědomí
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K bodu 3:
Předseda kontrolního výboru M. Kunešová podala zprávu ze 3 kontrol kontrolního výboru:
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2016
Poskytování příspěvků z rozpočtu obce
Nakládání s majetkem Obce Postupice
Při těchto kontrolách nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto nebyla ani uložena žádná
nápravná opatření.
ZO bere na vědomí
K bodu 4:
Starosta seznámil ZO se Závěrečným účtem Obce Postupice za rok 2016 a se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce.
ZO souhlasí s hospodařením obce a schvaluje Závěrečný účet (tj. celoroční hospodaření
obce) za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: 8 – 0 - 0
K bodu 5:
ZO schvaluje Účetní závěrku Obce Postupice za účetní období r. 2016 sestavenou
k 31.12.2016 bez výhrad.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 6:
ZO schvaluje aktualizovaný „Plán společných zařízení“ v rámci komplexních pozemkových
úprav k.ú. Milovanice.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 7:
ZO schvaluje přesun části nevyčerpaných prostředků z rozpočtu obce určených na pořádání
okrskové soutěže pro SDH Jemniště. Částka bude použita na rekonstrukci hasičské zbrojnice
Jemniště.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 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.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 9:
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Postupice
a poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč na domovní ČOV pro manžele M., V Hůře,
Postupice.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 10:
a) ZO nesouhlasí se snížením úhrady za pozemek p.č. 38/1 k.ú. Nová Ves dle žádosti M. M.,
Nová Ves.
Hlasování: 0 – 8 – 0
b) 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
Hlasování: 8 – 0 – 0
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c) 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
Hlasování: 8 – 0 – 0
d) ZO souhlasí s odprodejem části pozemku par. č. 968/5 ostatní plocha v k. ú. Postupice pro
manžele J. a J. F., Postupice za 50,- Kč/m2, náklady spojené s odprodejem hradí kupující,
velikost výměry pozemku bude upřesněna geom. plánem
Hlasování: 8 – 0 – 0
e) ZO souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1598 o výměře cca 130m2 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
Hlasování: 8 – 0 – 0
f) ZO neschvaluje prodej části pozemku č. 854/21 k. ú. Postupice S. Š. a navrhuje pouze jeho
pronájem za podmínek obvyklých.
Hlasování: 2 – 5 – 1
ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 854/21 k. ú. Postupice pro S. Š. za podmínek
obvyklých.
Hlasování: 7 – 0 – 1
g) ZO bere na vědomí dopis ze dne 20. 4. 2017 č. j. 417/2017 od M. Ž., Blanická, Postupice
ZO bere na vědomí
K bodu 11:
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
Hlasování: 0 – 8 – 0
K bodu 12:
a) ZO pověřuje kontrolní výbor dohledem nad realizovanou opravou střechy sokolovny
Hlasování: 8 – 0 – 0
b) starosta seznámil ZO s revizními zprávami na dětská hřiště
ZO bere na vědomí
c) starosta seznámil ZO se žádostí o zřízení nové autobusové zastávky v Nové Vsi
ZO bere na vědomí

DISKUSE:
L. Pěkný – informuje, že se ztratil kolík v silnici u Kubátů v Lísku
navrhuje ořezat keřík v zahradě u Stupků, který brání ve výhledu na silnici
starosta: domluvíme s majitelem
J. Kahoun – dotazuje se, kdy se začne opravovat kaplička v Nové Vsi
starosta: od poloviny července
Š. Tůmová – upozorňuje na rozbité okno v autobusové čekárně v Lísku
upozorňuje na propadlý obrubník v ulici Blanická
starosta: J. Kladiva opraví, jakmile upraví zeleň v obci
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M. Fürbacher – upozorňuje, že čerpadlo na hasičském cvičišti nedává výkon
starosta: ozve se zástupce PROXIMY, bude se řešit
M. Kunešová – je ráda, že došlo k uskutečnění plánované opravy střechy sokolovny
dotazuje se, proč nevyšly ve Zpravodaji fotky, které byly u článku o dětském
divadle
starosta: nebyl to záměr, J. Malý připravoval teprve
2.číslo, stále se učí, musíme si vysvětlit co požadujeme a
jak by měl vypadat finální vzhled zpravodaje
VEŘEJNOST:
P. Slavíček – požaduje vyspravit výtluky v ulici U Sokolovny“
starosta: bere na vědomí
Místostarostka Jíšová přečetla návrh usnesení č. 4.
Hlasování: 8– 0 - 0
Jednání ukončeno v 1840 hodin.
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