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Příloha č. 12
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 10. 6. 2016
Souhrn usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 10. 6. 2016
Zastupitelstvo obce Postřižín:
1/3/2016 – schvaluje zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Lucii Pospíšilovou.
2/3/2016 – volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Radima Fojtů a pana Jindřicha Neumanna.
3/3/2016 – schvaluje navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce včetně změn.
4/3/2016 – schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 s výhradou
5/3/2016 – schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Postřižín, za rok 2015.
6/3/2016 - schvaluje návrh smlouvy s tím, že budou v této smlouvě upřesněny body 6 a 7.
7/3/2016 – schvaluje kupní smlouvu mezi obci Postřižín a Te Capital Investment a.s., ohledně převodu
komunikací + sítí + veřejného osvětlení, bezdrátového rozhlasu a rozvaděče veřejného osvětlení
(lokalita za Mateřskou školou).
8/3/2016 - schvaluje smlouvu o sponzorském daru, mezi obdarovaným Obec Postřižín a dárcem Te
Capital Investment a.s.
9/3/2016 - schvaluje nákup herních prvků na hřiště Mateřské školy, který bude hrazen z finančních
prostředků MŠ, v celkové výši 117.225,- Kč, včetně DPH.
10/3/2016 - schvaluje smlouvu o převodu - prodeji pozemků a veřejného osvětlení od firmy LUPA s.r.o.
na obec Postřižín (jedná se o lokalitu kolem ulice v Moklině).
11/3/2016 - schvaluje vítěze výběrového řízení na „stavební úpravy budovy č. evidenční 103 v obci
Postřižín – sportovní kabiny
12/3/2016 - schvaluje smlouvu o dílo, mezi Obcí Postřižín a zhotovitele rekonstrukce sportovních kabin
13/3/2016 - schvaluje záměr na budoucí odkupu ČOV od Te Capital Investment a.s., do vlastnictví obce
Postřižín za částku 12 806 863 Kč bez DPH
14/3/2016 - schvaluje ustanovení komise pro vyhodnocení výběrového řízení rekonstrukce silnic –
Příčná, Vinohradská a v Zátiší ve složení: předseda komise pan Ing. Jakubík Aleš a členové komise pan
Radim Fojtů a pan Miroslav Justian.

15/3/2016 - schvaluje rozpočtové opatření ve věci rekonstrukce sportovních kabin, navýšení o 453.380,Kč
16/3/2016 - schvaluje nákup plechového kontejneru v délce 12m do celkové částky 50 000 Kč.
17/3/2016 - schvaluje usnesení z jednání zastupitelstva obce.
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