U S N E S E N Í č. 2/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 25. 4. 2019
od 17,00 hod. v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtová opatření č.1/2019 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou
(jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu)
2. ZO souhlasí se zapojením PO ZŠ a MŠ Postupice do projektu „Podpora škol formou
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II ve školním roce 2019/20 a 2020/21“
3. ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy (viz. příloha zápisu) o poskytnutí finančního daru
ve výši 7 500,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.
4. ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Postupice
na podporu Baby Boxu ve výši 5.000,- Kč
5. ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 968/6, zahrada v k. ú. Postupice, o výměře 70
m2, pro žadatele J. a J. F., Postupice, 50,- Kč/m2, náklady spojené s odprodejem hradí
kupující
6. ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1195/3, ostatní plocha, neplodná půda
v k. ú. Postupice, o výměře cca 30 m2, pro žadatelku A. P., Vlašim, za podmínek obvyklých
7. ZO neschvaluje odprodej pozemku parc. č. 1195/3 ostatní plocha, neplodná půda v k. ú.
Postupice, o výměře cca 4339 m2, pro žadatele M. K., Lhota Veselka
8. ZO schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1027/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Postupice, o výměře 26 m2, pro žadatele J. a M. Č., Praha 2, 100,- Kč /m2+ DPH,
náklady spojené s odprodejem hradí kupující
9. ZO schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 398/6 trvalý travní porost v k. ú.
Milovanice, o výměře cca 45 m2, žadatelkám Z. R., Dobříčkov a R. P., Praha 4,
75,- Kč/m2 + DPH, náklady s odprodejem hradí kupující
10. ZO souhlasí se směnou pozemku parc. č. 471/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 60 m2 z majetku obce za část pozemku parc. č. 442/1 zahrada o výměře cca
17 m2 v majetku J. T., Veleň, oba pozemky v k. ú. Jemniště, žadatel J. T. zaplatí rozdíl
ve výměrách pozemků ve výši 100,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem
11. ZO souhlasí se zřízením věcného břemene (vedení vodovodu a el. přípojky) na pozemku
parc. č. 1528/3 a 1599/5 oba v k. ú. Nová Ves pro žadatele K. Š. a H. Š., Miroslav,
jednorázová úhrada 200,- Kč + DPH
12. ZO schvaluje příspěvek ve výši 30.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na stavbu
ČOV pro J. L., Dobříčkov
13. ZO schvaluje příspěvek ve výši 30.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na stavbu
ČOV pro J. K. a F. B., Lísek
14. ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 1 000,- Kč z rozpočtu obce a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy na úhradu poplatku na svoz komunálního odpadu v r. 2019 pro
A. V., Mokliny
15. ZO schvaluje Plánovací smlouvu mezi obcí Postupice a M. H., Lukavice a L. J., Praha 5
16. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Postupice č. 2/2019 o stanovení podmínek
pro pořádání a průběh akcí typu technoparty
17. ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště
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