Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO)
konaného dne 25.4.2019 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ
v Postupicích
Přítomni: Bc. Janata Michal, Jíšová Jana, Kahoun Jan, Malý Jiří, Půta Miloslav,
Ing. Sternberg Jiří, Šesták Václav, Ing. Vrňák Pavel
Omluveni: Andr Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Půta Miloslav, Ing. Vrňák Pavel
Návrh usnesení: Jíšová Jana
Zapisovatel: Gruberová Hana
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Jednání zahájil starosta obce v 1700 hodin.
Program:
Rozpočtové úpravy
Žádost ZŠ a MŠ Postupice o povolení zapojení se do projektu
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
Žádost o podporu - BabyBox
Projednání žádostí o odprodeje pozemku z majetku obce, směny pozemků a pronájmy
pozemků
6. Zřízení věcného břemene
7. Poskytnutí příspěvku na ČOV
8. Schválení smluv o příspěvku na komunální odpad
9. Různé
Starosta žádá o doplnění programu: 10. Schválení plánovací smlouvy
11. OZV o stanovení podmínek pro pořádání akcí
typu technoparty
12. Řád pohřebiště
1.
2.
3.
4.
5.

Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 1:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2019 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou
(jednotlivá rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu).
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 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“.
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 3:
ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy (viz. příloha zápisu) o poskytnutí finančního daru
ve výši 7 500,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 4:
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Postupice
na podporu Baby Boxu pro odložené děti – STATIM, z.s. ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 5:
a) 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 a náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
Hlasování: 8 – 0 – 0
b) 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.
Hlasování: 8 – 0 – 0
c) 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.
Hlasování: 0 – 8 – 0
d) 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 a
náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
Hlasování: 8 – 0 – 0
e) 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 a náklady s odprodejem hradí kupující.
Hlasování: 8 – 0 – 0
f) 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.
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 6:
ZO souhlasí se zřízením věcného břemene (vedení vodovodu a el. přípojky) na pozemku parc.
č. 1528/3 ostatní plocha, silnice a 1599/5 ostatní plocha, ostatní komunikace oba v k. ú. Nová
Ves pro žadatele K. Š. a H. Š., Miroslav. Výše jednorázové úhrady bude 200,- Kč + DPH.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 7:
a) ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy a příspěvek ve výši 30.000,- Kč na stavbu
ČOV pro J. L., Dobříčkov.
Hlasování: 8 – 0 – 0

b) ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy a příspěvek ve výši 30.000,- Kč na stavbu
ČOV pro J. K. a F. B., Lísek.
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 8:
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí finančního příspěvku 1 000,- Kč
z rozpočtu obce na úhradu poplatku na svoz komunálního odpadu v r.2019 pro A.V. Mokliny.
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 9:
a) ZO bere na vědomí poděkování ředitelky ZŠ a MŠ Postupice za finanční podporu školního
plesu.
ZO bere na vědomí
b) ZO bere na vědomí informaci starosty obce o možnosti opravy chodníků u školky, v ulici
Průběžná nebo k Plajchám.
ZO bere na vědomí
K bodu 10:
ZO schvaluje Plánovací smlouvu k umístění stavby obslužné komunikace mezi obcí
Postupice a M. H., Lukavice a L. J., Praha 5.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 11:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Postupice č. 2/2019 o stanovení podmínek
pro pořádání a průběh akcí typu technoparty.
Hlasování: 8 – 0 – 0
K bodu 12:
ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště.
Hlasování: 8 - 0 – 0

DISKUSE:
V. Šesták – informuje o nutnosti instalovat v obci další odpadkové koše
M. Půta – dotazuje se, zda se podařil vyřešit problém s větvemi za hřbitovem
starosta: za cca 14 dní se větve seštěpkují
M. Janata – dotazuje se na možnost vybudování cest vhodných pro procházky, jízdu na kole
apod.
starosta: v rámci KPÚ je navrženo několik cest, které by
se mohly udělat
- upozorňuje, že v Jemništi nesvítí 1 světlo a 1 bliká
J. Malý – v rámci šetření s vodou požaduje informování občanů, kam se mají obrátit, pokud
potřebují napustit bazén a jaká je cena
starosta: je možné se obrátit na VHS
J. Jíšová – informuje o konání dvou akcí: 27.4.2019 Pohádkový les
2.6.2019 Běh kolem Paperáku
VEŘEJNOST:
p. Šetek – informuje o výtlukách v ulici U Sokolovny před panem Zvíhalem
starosta: výtluky se budou opravovat

požaduje lepší přístup z ulice V Sadech k hasičskému sportovišti
starosta: zjistíme možnosti
p. Maršíček – informuje o staré sedačce, která se objevila na náměstí J. Franka
starosta: sedačku odvezeme
- požaduje vrátit odpadkový koš k zastávce v ul. Benešovská
starosta: nainstalujeme nový koš
- upozorňuje na propadlý chodník u Jirásků
starosta: zajistíme opravu
- dotazuje se na možnost omezení rychlosti ve vsi
starosta: situace je komplikovaná, jediné řešení by byla
kamera s radarem
p. Štěpán – dotazuje se, zda by bylo možné pokutovat rychlou jízdu, pokud by byl
nainstalován semafor a přechod pro chodce
starosta: zjistíme na dopravním inspektorátu
- informuje o možnosti přendat kontejnery pod Jednotou ke štítu obecní stodoly
starosta: během 14 dní proběhne jednání s Jednotou o
úpravě terénu kolem kontejnerů
p. Pavlát – myslí si, že občané nebudou chodit s plasty až ke stodole
Ing. Forman – požaduje schody z ulice V Sadech ke hasičskému sportovišti
- dotazuje se možnost odvozu větví za hřbitov
starosta: odkládání větví na skládku za hřbitov je možné
- informuje o zarostlém rybníce v Nové Vsi
J. Kahoun: o stavu rybníka víme, ale má vlastníka
- děkuje za zprávy zasílané Infokanálem
- upozorňuje na možnost uložit obecní peníze na spořící účet
starosta: o spořícím účtu neuvažujeme
- upozorňuje, že je třeba hledat další zdroje vody, řešením by byl příspěvek
občanům na stavbu vlastní studny
starosta: problém bude i s čističkou, musí se zkapacitnit,
aby se mohly vyvážet žumpy, o příspěvku na studny
neuvažujeme
- vyjadřuje se ke stavu ulice U Sokolovny, Školní, Na Výsluní, Tichá, nám.
J. Franka
starosta: komunikace se budou postupně opravovat
- navrhuje opravu chodníku od restaurace k poště
- navrhuje řešení na využití staré školy - 1) domov důchodců
2) byty pro mladá manželství
3) sklady
4) prodej budovy
starosta: zatím nebudeme prioritně řešit, ale třeba se
časem najde uplatnění
-

Jana Jíšová přečetla návrh usnesení č.2/2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0
Jednání ukončeno v 18,49 hodin.

