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Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO)
konaného dne 14. 2. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ
v Postupicích
Přítomni: Jíšová Jana, Kahoun Jan, Marešová Radka, Pěkný Ladislav, Půta Miloslav,
Fürbacher Miroslav Tůmová Štěpánka, Ing. Vrňák Pavel
Omluveni: Mgr. Kunešová Milena,
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vrňák Pavel, Pěkný Ladislav
Návrh usnesení: Jíšová J.
Zapisovatel: Gruberová H.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Jednání zahájil starosta obce v 16.00 hodin.
Program:
1. Rozpočtová opatření č.5/2017 k 31.12.2017
2. Rozpočet obce na rok 2018
3. Roční závěrka PO ZŠ a MŠ Postupice
4. Přerozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Postupice za rok 2017
5. Žádosti o pronájmy a odprodeje pozemků z majetku obce
6. Žádosti o příspěvky na úhradu poplatků za svoz komunálního odpadu
7. Žádosti spolků o příspěvky, veřejnoprávní smlouvy
8. Darovací smlouvy pro klub BENKON, SH ČMS Benešov, RUAH o.p.s.
9. Různé
Hlasování: 8 - 0 - 0

K bodu 1:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5 /2017 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou
(jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu).
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 2:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2018 (návrh je přílohou zápisu,
byl řádně vyvěšen na úřední desce). ZO schvaluje přebytkový rozpočet, celkové příjmy jsou
plánovány ve výši 23 748,161 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 21.680,603 tis. Kč.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 3:
ZO projednalo žádost ředitelky PO ZŠ a MŠ Postupice o schválení roční účetní závěrky PO za
rok 2017. PO předala obci podklady dle vnitřní směrnice. Obec provedla dvě veřejnosprávní
kontroly v PO (9.2. a 12.2.2018) zaměřené na vybrané ukazatele hospodaření za rok 2017 a
inventarizaci majetku k 31.12.2017. Nebyly při nich zjištěny nedostatky ani předvídatelná
rizika. ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Postupice za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: 8 – 0 – 0
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K bodu 4:
ZO schvaluje přerozdělení kladného hospodářského výsledku roku 2017 (86.284,04 Kč) dle
návrhu PO ZŠ a MŠ Postupice: 1 000,-- Kč do Fondu odměn a 85.284,08 Kč do Rezervního
fondu.
Hlasování: 8 – 0 - 0
K bodu 5:
a) ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1331/8, trvalý travní porost a části pozemku
parc. č. 1331/11,trvalý travní porost oba v k. ú. Milovanice, o celkové výměře cca 15m2 25m2 pro manžele J. a Z. T., Kpt. Stránského, Praha a J. G., Lhota Veselka, za podmínek
obvyklých.
Hlasování: 7 - 1 - 0
b) ZO neschvaluje odprodej pozemku parc. č. 1745 v k. ú. Nová Ves, o výměře 10.695 m2
trvalý travní porost pro M. S., Nová Ves, ale souhlasí s pronájmem jmenovanému žadateli za
2.300,- Kč/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.
Hlasování: 8 – 0 – 0
c) ZO schvaluje odprodej zaplocené části pozemku parc. č. 1451/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 69m2 a 1451/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10m2
v k.ú. Milovanice, pro V. a J. J., Holčovice, cenu 50,- Kč/ m2 a náklady spojené s převodem
hradí kupující.
Hlasování: 8 – 0 – 0
d) ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 351/1,vodní plocha a části pozemku parc. č.
351/11,vodní plocha obě v k. ú. Pozov o výměře cca 2.350 m2, pro M. K., Pozov, za
podmínek obvyklých.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 6:
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.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 7:
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
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 8:
a) 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
Hlasování: 8 – 0 – 0
b) ZO zamítá poskytnutí příspěvku pro Ochranu fauny ČR o.p.s., Hrachov a ČSOP Vlašim
Hlasování: 0 – 8 – 0
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K bodu 9:
a) ZO bere na vědomí žádost p. Křístky o zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě „Pozovská“
(vybudování chodníku a posun označení obce).
ZO bere na vědomí
b) 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.
Hlasování: 8 – 0 – 0

DISKUSE:
L. Pěkný – dotazuje se na likvidací větví za hřbitovem
starosta: větve se rozdrtí
děkuje za příspěvek TJ Sokol
P. Vrňák – upozorňuje na špatně osvětlený úsek v Pozově (u Kahounů)
starosta: VO se rozšíří ke Kahounovým
poukazuje na obnovení možnosti solit úseky komunikací
starosta: osloví se znovu SUS
J. Kahoun – žádá o opravu VO u hasičárny v Nové Vsi
starosta: objedná se výměna svítidla
Š. Tůmová – dotazuje se též na solení
oznamuje, že nebude velikonoční jarmark
J. Jíšová – zve na ples 24.3.2018
děkuje za příspěvek na tombolu

Místostarostka Jíšová přečetla návrh usnesení.
Hlasování: 8– 0 - 0
Jednání ukončeno v 17 10 hodin.
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