Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného
dne 26.6.2019 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: Bc. Janata Michal, Kahoun Jan
Návrh usnesení: Jíšová Jana
Zapisovatel: Gruberová Hana
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Jednání zahájil starosta obce v 1700 hodin.
Program:
Rozpočtová opatření
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Závěrečný účet obce za rok 2018
Účetní závěrka obce za rok 2018
Projednání žádostí o odprodeje pozemku z majetku obce, směny pozemků a pronájmy
pozemků
7. Různé
Hlasování: 8 – 0 – 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu 1:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2019 vypracovaná účetní obce pí. Matouškovou (jednotlivá
rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu).
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 2:
Předseda kontrolního výboru J. Malý podal zprávu ze 3 kontrol kontrolního výboru:
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2018
Poskytování příspěvků z rozpočtu obce
Nakládání s majetkem obce
Při těchto kontrolách nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto nebyla uložena žádná nápravná
opatření.
ZO bere na vědomí

K bodu 3:
Předseda finančního výboru Bc. M. Janata předložil zprávu ze 4 kontrol finančního výboru:
Stav pokladní hotovosti a vyřazení majetku
Hospodaření v roce 2019 (pokladna a došlé faktury)

Povinné zveřejňování dokumentů v roce 2018
Kontrola zaměřená na přípravu schvalování účetní závěrky obce za rok 2018
Při těchto kontrolách nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto nebyla uložena žádná nápravná
opatření.
ZO bere na vědomí

K bodu 4:
Starosta seznámil ZO se Závěrečným účtem Obce Postupice za rok 2018 a se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce.
ZO souhlasí s hospodařením obce a schvaluje Závěrečný účet (tj. celoroční hospodaření obce) za
rok 2018 bez výhrad.
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 5:
ZO schvaluje Účetní závěrku Obce Postupice za účetní období r. 2018 sestavenou k 31.12.2018 bez
výhrad.
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 6:
a) 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.
Hlasování: 8 – 0 – 0
b) ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1027/1 ostatní plocha o výměře cca 130m2 v
k. ú. Postupice pro R.S., Postupice.
Hlasování: 0 – 8 – 0
c) ZO schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 68/1 zahrada v k. ú. Postupice, o výměře cca
142m2, pro J.S., Postupice, 50,-Kč/m2 + náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
Hlasování: 8 – 0 – 0
d) 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.
Hlasování: 0 – 8 – 0
e) ZO schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Postupice, panem P.V. a Ing. Jiřím
Sternbergem dle předloženého geometrického plánu, který je součástí smlouvy. Obec daruje díl „f“
z pozemku p.č.82 o výměře 23m2 a do vlastnictví přijímá pozemek p.č. 502/19 o výměře 79m2, díl
„a“ z pozemku 502/8 o výměře 3m2 a díl „b“ z pozemku p.č. 71 o výměře 13m2 vše v k.ú. Jemniště.
Hlasování: 8 – 0 – 0
f) 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 p. J.K., Praha 8 za podmínky, že
umožní přístup majitelům k pozemku parc. č. 1137/5 v k.ú. Postupice.
Hlasování: 8 – 0 – 0

g) 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.
Hlasování: 8 – 0 – 0

K bodu 7:
a) ZO bere na vědomí informaci o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné dle
cenových předpisů pro vodné a stočné.
ZO bere na vědomí
b) ZO neschvaluje zřízení Pošty Partner v obci Postupice.
Hlasování: 0 – 8 – 0
c) 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, který je součástí zápisu. ZO zplnomocňuje starostu k jednání s KSÚS.
Hlasování: 8 – 0 – 0
d) ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy (viz. příloha zápisu) o poskytnutí finančního daru
ve výši 5 000,- Kč pro Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech.
Hlasování: 8 – 0 – 0
e) Starosta informuje o jednání s firmou Wifcom a.s. o instalaci kamerového systému a umístění
kamer na území obce.
ZO bere na vědomí
f) ZO bere na vědomí jednání s firmou QUO o řešení parkování před rodinnými domy v ulici
Slunečná a Zahradní.
ZO bere na vědomí
g) Starosta informuje o umístění dopravní značky omezení rychlosti na 30 km/h v Milovanicích.
ZO bere na vědomí

DISKUSE:
V. Šesták – dotazuje se na možnost servisu věžních hodin
M. Půta: věžní hodiny je možno servisovat v Krhanicích
- informuje, že nesvítí světlo u čp. 40
- upozorňuje na nutnost vyřezat náletové javory na hřbitově
Ing. P. Vrňák – upozorňuje na výtluky v Miroslavi
starosta: výtluky se budou postupně opravovat
- dotazuje se na možnost posekání trávy v Miroslavi
starosta: trávu poseká pan Kronus
J. Kahoun – upozorňuje na nutnost ořezat lípu na návsi v Čelivě
M. Půta – upozorňuje na pana Vosátku z Vlašimi, který se zabývá rizikovým kácením stromů a již
pro obec pracoval
- kvituje nárůst příjmů za komunální odpad
J. Malý – informuje o probíhajícím štěpkování za hřbitovem
J. Jíšová – informuje o nutnosti vypracovat dodatek k Plánu rozvoje obce a vytvořit Plán rozvoje
sportu

VEŘEJNOST:
p. Pěkný – požaduje vymazat své telefonní číslo z webu obce
starosta: čísla byla z webu odstraněna ihned po volbách
p. Pokorný – nabízí místo odkoupení pozemku výměnu a dodává, že vyměření
požadované části pozemku provedla geodetická kancelář
Jana Jíšová přečetla návrh usnesení č.2/2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0
Jednání ukončeno v 18,45 hodin.

