U S N E S E N Í č. 3/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 26. 6. 2019
od 17,00 hod. v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtová opatření č.2/2019 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou
(jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu).
2. ZO bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách.
3. ZO bere na vědomí Zprávu finančního výboru o provedených kontrolách.
4. ZO schvaluje Závěrečný účet obce (tj. celoroční hospodaření obce) za rok 2018 bez výhrad.
5. ZO schvaluje Účetní závěrku obce Postupice za rok 2018 bez výhrad.
6. ZO schvaluje prodej pozemků st.p.č. 514/1 zastavěná plocha o výměře 4m2, parc.č. 16/10
manipulační plocha o výměře 298m2, parc. č. 1937 manipulační plocha o výměře 309m2 v k.ú.
Postupice pro Kooperativu, v.o.d., Uhlířské Janovice za 50,- Kč/m2 + DPH a odkoupení pozemku
parc.č. 1027/14 ostatní plocha o výměře 494m2 v k.ú. Postupice od Kooperativy v.o.d. Uhlířské
Janovice za 50,- Kč/m2 + DPH, náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
7. ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1027/1 ostatní plocha o výměře cca 130m2 v
k. ú. Postupice pro R.S., Postupice.
8. ZO schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 68/1 zahrada v k. ú. Postupice, o výměře
cca 142 m2, pro J.S., Postupice, 50,-Kč/m2 + náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
9. ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1621 o výměře cca 15m2 ostatní komunikace
v k. ú. Postupice, pro M.P., Postupice. Obec objedná zaměření vlastnické hranice celého
pozemku č. 1621, dle skutečného stavu bude následovat další řešení.
10. ZO schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Postupice, panem P.V. a Ing. Jiřím
Sternbergem dle předloženého geometrického plánu, který je součástí smlouvy.
11. ZO schvaluje bezúplatnou směnu části pozemku parc. č. 1139 ostatní komunikace o výměře
68m2, parc. č. 1136/11 zahrada o výměře 119m2 v k.ú. Postupice z majetku obce za parc. č.
2099 lesní pozemek o výměře 145m2 v k.ú. Milovanice ve vlastnictví pana J.K., Praha 8
za podmínky, že umožní přístup majitelům k pozemku parc. č.1137/5 v k.ú. Postupice.
12. ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 87/5 ostatní plocha o výměře 289 m2 v k.ú.
Postupice pro J.T. Postupice, 50 Kč/m2 a náklady spojené s převodem hradí kupující.
13. ZO bere na vědomí informaci o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a
stočné dle cenových předpisů pro vodné a stočné.
14. ZO neschvaluje zřízení Pošty Partner v obci Postupice.
15. ZO schvaluje navržené majetkové vypořádání mezi Obcí Postupice a KSÚS Středočeského
kraje. KSÚS daruje obci pozemky pod chodníky a obec daruje KSÚS pozemky pod silnicí
dle přiloženého návrhu. ZO zplnomocňuje starostu k jednání s KSÚS.
16. ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy (viz. příloha zápisu) o poskytnutí finančního daru
ve výši 5 000,- Kč pro Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech.
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