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Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO)
konaného dne 18.4. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ
v Postupicích
Přítomni: Jíšová Jana, Kahoun Jan, Marešová Radka, Mgr. Kunešová Milena, Pěkný
Ladislav, Půta Miloslav, Fürbacher Miroslav, Tůmová Štěpánka, Ing. Vrňák Pavel
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vrňák Pavel, Marešová Radka
Návrh usnesení: Jíšová J.
Zapisovatel: Gruberová H.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Jednání zahájil starosta obce v 16.00 hodin.
Program:
1. Rozpočtová opatření
2. Projednání žádostí o odprodeje, směny nebo pronájmy pozemků z majetku obce
3. Projednání žádostí o poskytnutí příspěvku na domovní ČOV
4. Informace o výši nákladů stavebních úprav sociálního zařízení v Sokolovně
5. Různé
Hlasování: 9 - 0 - 0
K bodu 1:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2018 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou
(jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu).
Hlasování: 9 – 0 – 0
K bodu 2:
a) ZO odkládá projednání záměru obce odprodat část pozemku parc. č. 1091 o výměře cca
400 m2 v k. ú. Pozov na další jednání ZO. Žadatel specifikuje svůj záměr při místním šetření.
Hlasování: 9 - 0 - 0
b) ZO schvaluje odprodej horní poloviny pozemku parc. č. 1471/1 o výměře cca 1.000 m2
sousedící s pozemkem parc.č. 1469/1 v k. ú. Postupice pro žadatele p. M. J., Praha 4, za 300,Kč/m2, náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování: 7 – 0 – 2
c) ZO nesouhlasí se směnou pozemku p.č. 855/2 a části pozemků 854/23 a 854/17, vše v k. ú.
Postupice za jiný pozemek ve vlastnictví obce pro manžele P. a P. B. Postupice a navrhuje
vykoupení uvedených pozemků o celkové výměře cca 570 m2 obcí za 200,- Kč/ m2, veškeré
náklady spojené s převodem uhradí obec.
Hlasování: 9 – 0 – 0
d) ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2022 o výměře 72 m2 (původně část pozemku p.č.
1599/6) v k. ú Nová Ves manželům M. a K. B., Rádlo.
Hlasování: 9 – 0 – 0
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e) ZO odkládá záměr obce odprodat části pozemků parc. č. 32/1, 1305/3 a 1334/1 v k. ú.
Čelivo z důvodu nedoložení požadovaných informací žadatelem.
Hlasování: 9 – 0 – 0
f) ZO souhlasí s pronájmem části skladu ve dvoře OÚ (Lipo) pro techniku Choposu za
500,- Kč / rok.
Hlasování: 9 – 0 – 0
K bodu 3:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na
stavbu ČOV pro p. R. S., Čelivo ve výši 30.000,- Kč
Hlasování: 9 – 0 – 0
K bodu 4:
ZO bere na vědomí informaci o rozpočtu stavebních úprav sociálního zařízení v Sokolovně v
Postupicích
ZO bere na vědomí
K bodu 5:
Starosta seznámil ZO s poděkováním spolku Záškolák za podporu školního plesu a dar do
tomboly.
ZO bere na vědomí

DISKUSE:
L. Pěkný – dotazuje se na stav žádosti o prodej pozemku p.č. 428/1 v k.ú. Jemniště
starosta: žádost o odprodej poz. p.č. 428/1 a 427/2 v k.ú. Jemniště byla
doručena na OÚ 4.4.2018. Povinnost zveřejnění záměru obce odprodat
nemovitost byla splněna vyvěšením záměru na úřední desce dne 6.4.2018.
ZO může ve věci rozhodnout až po uplynutí 15 ti denní lhůty ode dne vyvěšení,
tj.po 23.4.2018.
požaduje opravu zábradlí propustku po dopravní nehodě
starosta: řeší se s policií
P. Vrňák – dotazuje se na opravu silnice v Miroslavi
starosta: oprava místní komunikace kolem rybníka bude provedena
položením nového povrchu z ABS směsi, současně bude opravena
zbývající část komunikace z Miroslavi do Vrbětína.
upozorňuje na výtluky na silnici do Miroslavi
starosta:opravy výtluků probíhají průběžně v celém správním území
dotazuje se, kdy začnou práce na rybníce va Vrbětíně
starosta: začne se v létě
Š. Tůmová – informuje, že nesvítí dvě světla v ul. Blanická
starosta: dnes bylo opraveno
M. Kunešová – dotazuje se na zastávku u Jednoty
starosta: je zaplacena, bude se instalovat

Místostarostka Jíšová přečetla návrh usnesení č.2.
Hlasování: 9– 0 – 0
Jednání ukončeno v 17 15 hodin.
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