U S N E S E N Í č. 1/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 14. 2. 2018
od 16,00 hod. v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2017 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou
(jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu)
2. ZO schvaluje přebytkový rozpočet obce Postupice na rok 2018 v celkových příjmech
23.748,161 tis. Kč, výdajích 21.680,603 tis. Kč, přebytek rozpočtu 2.067,558 tis. Kč
3. ZO schvaluje bez výhrad Roční účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Postupice k 31. 12. 2017
4. ZO schvaluje přerozdělení kladného hospodářského výsledku 2017 ve výši 86.284,08 Kč PO ZŠ
a MŠ Postupice následovně: 1.000,- Kč do Fondu odměn a 85.284,08 Kč do Rezervního fondu
5. ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1331/8 trvalý travní porost a části pozemku
parc. č. 1331/11trvalý travní porost, oba v k. ú. Milovanice, o celkové výměře cca 15 m2 – 25
m2 pro manžele T. Kpt. Stránského, Praha a J. G., Lhota Veselka, za podmínek obvyklých
6. ZO neschvaluje odprodej pozemku parc. č. 1745 trvalý travní porost v k. ú. Nová Ves, o
výměře 10.695 m2 pro M. S., Nová Ves, ale souhlasí s pronájmem jmenovanému žadateli za
2.300,- Kč/ha/rok na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou
7. ZO schvaluje odprodej zaplocené části pozemku parc. č. 1451/2 a 1451/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Milovanice, o výměře 79 m2, V. a J. J., Holčovice, 50,- Kč/ m2 a
náklady spojené s převodem hradí kupující
8. ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 351/1 a části parc. č. 351/11, vodní plocha
v k. ú. Pozov o výměře cca 2.350 m2, pro M. K., Pozov, za podmínek obvyklých
9. ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 900,- Kč z rozpočtu obce a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy na úhradu poplatku na svoz komunálního odpadu v r. 2018 dle
soupisu 23 žadatelů (jmenný seznam a vzor smlouvy je přílohou zápisu), s vyloučením
žadatele č. 23, který nesplňuje stanovené podmínky
10. ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Postupice pro Ochotnický divadelní spolek 10.000,- Kč; TJ Sokol Postupice 102.500,- Kč;
SDH Jemniště 62.600,- Kč
11. ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy (viz. příloha zápisu) o poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000,- pro Benkon Benešov; 1.000,- Kč pro SH ČMS Benešov a 5.000,- Kč pro RUAH
o.p.s. Benešov
12. ZO zamítá poskytnutí příspěvku pro Ochranu fauny ČR o.p.s., Hrachov a ČSOP Vlašim
13. ZO bere na vědomí žádost p. Křístky – zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě „Pozovská“
14. ZO souhlasí s poskytnutím věcného daru cca 3.000,- Kč pro ples Záškolák, z. s. a věcného daru
ve stejné výši pro sportovní ples volejbalového oddílu TJ Sokol Postupice
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