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Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO)
konaného dne 25. 6. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ
v Postupicích
Přítomni: Jíšová Jana, Marešová Radka, Mgr. Kunešová Milena, Půta Miloslav,
Pěkný Ladislav, Fürbacher Miroslav
Omluveni: Kahoun Jan, Tůmová Štěpánka, Ing. Vrňák Pavel,
Ověřovatelé zápisu: Pěkný Ladislav, Mgr. Kunešová Milena
Návrh usnesení: Jíšová J.
Zapisovatel: Gruberová H.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Jednání zahájil starosta obce v 1600 hodin.

Program:

13. Různé
Starosta požádal o doplnění programu o tento bod:
12. Schválení počtu členů ZO na další funkční období
Hlasování: 6 - 0 - 0

K bodu 1:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2018 podle návrhu předloženého účetní obce,
jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu.
Hlasování: 6 – 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 2018 (pokladna a došlé faktury)
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Kontrola zaměřená na přípravu schvalování účetní závěrky obce za rok 2017
Při těchto kontrolách nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto nebyla uložena žádná
nápravná opatření.
ZO bere na vědomí
v 1710 se dostavil člen ZO Ing. Pavel Vrňák
K bodu 3:
Předseda kontrolního výboru M. Kunešová podala zprávu ze 3 kontrol kontrolního výboru:
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2017
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:
ZO schvaluje Účetní závěrku Obce Postupice za účetní období r. 2017 sestavenou
k 31.12.2017 bez výhrad.
Hlasování: 7 – 0 - 0

K bodu 5:
Starosta seznámil ZO se Závěrečným účtem Obce Postupice za rok 2017 a se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce.
ZO souhlasí s hospodařením obce a schvaluje Závěrečný účet (tj. celoroční hospodaření
obce) za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: 7 – 0 – 0

K bodu 6:
a) ZO schvaluje odprodej částí pozemků parc. č. 1594/5 ostatní plocha o výměře 37 m2, parc.
č. 1594/15 ostatní plocha o výměře 68 m2 a parc. č. 1244/1 ostatní plocha o výměře 20 m2,
vše v k. ú. Nová Ves, pro p. T. H., Praha 4. Jedná se o majetkoprávní vypořádání, 100,- Kč/m2
a náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
Hlasování: 7 – 0 – 0
b) ZO zamítá žádost o odprodej pozemku parc. č. 2123 ostatní plocha, o výměře 620 m2
v k. ú. Nová Ves p. L. H., Praha 4.
Hlasování: 0 – 7 – 0
c) ZO schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1091 ostatní plocha o výměře cca 400 m2
v k. ú. Pozov, pro p. J. K., Postupice, za 100,- Kč/m2, náklady spojené s odprodejem hradí
kupující.
Hlasování: 7 – 0 – 0
d) ZO v současné době nesouhlasí se záměrem odprodeje pozemků parc. č. 428/1 trvalý
travní porost o výměře 2 108m2 a parc. č.427/2 trvalý travní porost o výměře 351 m2 v k. ú.
Jemniště.
Hlasování: 0 – 6 – 1
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e) ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1459/1 ostatní plocha o výměře cca 152
m2 v k. ú. Milovanice pro p. Z. P., Milovanice, za podmínek obvyklých.
Hlasování: 7 – 0 – 0
f) ZO neschvaluje žádost o pacht pozemků v k. ú. Milovanice - parc. č. 2226 trvalý travní
porost o výměře 1293 m2, parc. č. 2245 trvalý travní porost o výměře 11810 m2, parc. č. 2228
trvalý travní porost o výměře 5707 m2 a parc. č. 2212 trvalý travní porost o výměře 3089 m2
pro p. I. P., Holčovice.
Hlasování: 0 – 7 – 0
g) ZO neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1331/11 trvalý travní porost v k. ú.
Milovanice o výměře cca 15 m2 pro p. Z. P., Praha 10.
Hlasování: 0 – 7 – 0

K bodu 7:
ZO schvaluje Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi KSÚS Stř. kraje,
Zborovská 81/11, Praha 5 a Obcí Postupice, která umožní stavebníkovi (KSÚS) provést
stavbu „ II/112 mosty ev. č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště“.
Hlasování: 7 – 0 – 0

K bodu 8:
ZO se seznámilo s kalkulacemi na vodné, stočné a komunální odpad.
ZO bere na vědomí

K bodu 9:
ZO schvaluje Organizační řád Obce Postupice, ve vztahu k GDPR, který byl doplněn o
přílohu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

K bodu 10:
ZO bere na vědomí přehled dodavatelů staveb realizovaných obcí v roce 2018
kaplička Dobříčkov – Stavitelství Čutka, kaplička Miroslav – Stavitelství Čutka, kaplička
Lísek – Stavitelství Čutka, MK Miroslav – BES Benešov s.r.o., garáže – Stavotop Jihlava
s.r.o.
ZO bere na vědomí

K bodu 11:
ZO schvaluje pro TJ Sokol Postupice Veřejnoprávní smlouvu a příspěvek ve výši 300 tis. Kč
na rekonstrukci soc. zařízení v sokolovně
Hlasování: 6 – 0 – 1

K bodu 12:
ZO schvaluje počet zastupitelů pro nové volební období. ZO bude mít v novém funkčním
období 9 členů.
Hlasování: 7 – 0 – 0
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K bodu 13:
a) ZO schvaluje navýšení rozpočtu o 60 tis. Kč z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Jemništi
Hlasování: 7 – 0 – 0
b) ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Postupice a poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč na domovní ČOV pro p. P. M.,
Holčovice.
Hlasování: 7 – 0 – 0
c) ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu a příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro spolek Voda
Milovanice na akci Milovanický trakař.
Hlasování: 7 – 0 – 0
d) starosta seznámil ZO se žádostí o novou čekárnu v Pozově, bude nutno navýšit rozpočet.
ZO bere na vědomí

DISKUSE:
L. Pěkný – upozorňuje na neopravené zábradlí propustku na silnici pod „Postupákem“
starosta: zaurguje PČR
- upozorňuje, že je třeba posekat tráva kolem hasičárny
starosta: poseká p. Raiskup
P. Vrňák – děkuje za opravení kapličky a za opravu MK v Miroslavi
- upozorňuje na horší sjezd k Červovým
starosta: bude se upravovat
- upozorňuje na výtluky na komunikaci do Kobylí
starosta: opravují se průběžně
- upozorňuje na uložení zbytku recyklátu na soukromém pozemku
starosta: zjistí stav
M. Fürbacher – žádá o objednání houpaček a skluzavky na dětské hřiště do Lísku, konstrukci
zajistí
- požaduje instalaci stabilních odpadkových košů na cvičiště Plajchy
starosta: zboží objednáme
M. Kunešová – upozorňuje, že není posekaná celá mez před Průchovými
starosta: poseká p. Raiskup
VEŘEJNOST:
J. Malý – dotazuje se, kdy se opraví rybník ve Vrbětíně
starosta: práce proběhnou o prázdninách
Ing. P. Forman – vyjadřuje se k poplatkům za komunální odpad
- informuje, že informace poslaná Infokanálem někdy přijde těsně před akcí
místostarostka: tyto služby jsou placené a jsou rozesílány
ihned po objednání zákazníkem
- dotazuje se, kdo bude uživatelem nových garáží
starosta: garáže jsou určeny pro nájemce bytů a pro OÚ
- vyjadřuje se ke stavu ulice U Sokolovny, Na Výsluní, Tichá a Školní
- požaduje udělat schody z ulice V Sadech k hasičskému hřišti
- informuje, že je třeba, aby hasiči stříkali hřiště
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- upozorňuje, že nové záchody v Sokolovně nejsou ústřední záležitostí, ale je
potřeba šatna, např. při divadelním představení
místostarostka: při divadelním představení je šatna v
přísálí
P. Bervida – děkuje za podporu Běhu kolem Paperáku
- žádá o pronájem rybníka pro RS Bystřice
starosta: volný rybník není, možno jednat se
současnými nájemci
F. Pavlát – požaduje posekat trávu kolem transformátoru
starosta: zajistí pan Kladiva
Místostarostka Jíšová přečetla návrh usnesení č. 3.
Hlasování: 7– 0 - 0
Jednání ukončeno v 1732 hodin.
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