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Zápis č. 3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín
konaného dne 10.6.2020 od 19:30 hodin.
Přítomni:
členové zastupitelstva: Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Pavlačka Libor,
Jindřich Neumann, Řepík Vít, Mgr. Hozman David, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni (členové zastupitelstva obce): Fojtů Radim
Neomluveni (členové zastupitelstva obce):

1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Postřižín bylo zahájeno v 19:30 hodin dne 10.6.2020 místostarostkou obce
Postřižín Mgr. Lucií Koudelkovou. Paní místostarostka konstatovala, že zasedání bylo svoláno dle
zákona o obcích 128/2000 Sb. Oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno v souladu se zákonem.
Vyvěšeno dne 2.6.2020, sejmuto dne 10.6.2020.
Dle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva).
Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Paní místostarostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl vyhotoven 1.6. 2020 a byl připraven
k podpisu pro ověřovatele. Na Obecním úřadě Postřižín byl připraven k nahlédnutí. Poté se zeptala, zda
má někdo z přítomných zastupitelů nějakou připomínku k minulému zápisu ze zasedání.
Bez připomínek.

2) Schválení zapisovatele
Paní místostarostka navrhla, aby zapisovatelem byla navržena paní Monika Kyselová.
Před hlasováním dala paní místostarostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu z dnešního zasedání paní Moniku Kyselovou.
PRO: Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Pavlačka Libor, Jindřich Neumann,
Řepík Vít, Mgr. Hozman David, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Usnesení č. 1/3/2020 bylo schváleno.

3) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi: pan Mgr. David Hozman a pan Lukáš Dvořák.
Před hlasováním dala paní místostarostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín volí ověřovatele zápisu z dnešního zasedání pana Mgr. Davida
Hozmana a pana Lukáše Dvořáka.
PRO: Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Pavlačka Libor, Jindřich Neumann,
Řepík Vít, Mgr. Hozman David, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Usnesení č. 2/3/2020 bylo schváleno.

4) Schválení programu
Paní místostarostka předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva
obce a navrhla doplní následujícího bodu: bod č. 9 Schválení vyhlášky č. 1/2020, kterou se ruší
vyhláška č. 4/2008 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Schválení zapisovatele.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení programu.
Schválení rozpočtového opatření číslo 2/2020.
Schválení vítěze výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce polní cesty, pozemek p.č. 190/1,
322 a 323 vše v k.ú. Postřižín.
7. Schválení účetní závěrky obce Postřižín za rok 2019.
8. Schválení závěrečného účtu obce Postřižín za rok 2019.
9. Schválení vyhlášky č. 1/2020, kterou se ruší vyhláška č. 4/2008 o místním poplatku za provozovaný
hrací přístroj.
10. Různé.
11. Diskuze.
12. Usnesení.
13. Závěr.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje navržený program dnešního zasedání včetně změn.
PRO: Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Pavlačka Libor, Jindřich Neumann,
Řepík Vít, Mgr. Hozman David, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno.

5) Schválení rozpočtového opatření číslo 2/2020.
Paní místostarostka uvedla, že se rozpočtové opatření týká bodu, který se řešil na minulém zasedání
zastupitelstva. Jedná se o nákup pozemku v Odolene Vodě na výstavbu školy.

Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2020.
PRO: Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Jindřich Neumann, Řepík Vít, Mgr.
Hozman David, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
PROTI: Pavlačka Libor
ZDRŽEL SE:
Usnesení č. 4/3/2020 bylo schváleno

6) Schválení vítěze výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce polní cesty,
pozemek p.č. 190/1, 322 a 323 vše v k.ú. Postřižín.
Paní místostarostka předala slovo panu Neumannovi.
Pan Neumann informoval přítomné, že výběrového řízení se zúčastnilo 7 firem s tím, že jedna firma
byla vyřazena, jelikož nabídka neměla veškeré náležitosti.
Paní místostarostka předložila zastupitelům protokol o průběhu konání výběrového řízení.
Pan Hozman upozornil, že protokol neobsahuje bodové hodnocení podle délky záruční doby.
Pan Pavlačka se zeptal pana Neumanna jestli firma, která měla přibližně stejnou nabídkovou cenu má
stejnou záruku jako firma, kterou komise vybrala jako vítěze.
Pan Neumann potvrdil, že obě firmy nabízí záruku 60 měsíců. Uvedl, také, že všechny firmy, které se
zapojily do výběrového řízení nabídly záruční dobu kolem 60 měsíců.
Hodnotící komise vybrala firmu Hantych s.r.o. jako vítěze výběrového řízení s celkovou nabídkovou
cenou 1 474 740,- Kč bez DPH a záruční dobu 60 měsíců.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje firmu Hantych s.r.o. vítězem výběrového řízení na zhotovitele

rekonstrukce polní cesty, pozemek p.č. 190/1, 322 a 323 vše v k.ú. Postřižín a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s touto firmou.
PRO: Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Pavlačka Libor, Jindřich Neumann,
Řepík Vít, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
PROTI:
ZDRŽEL SE: Mgr. Hozman David.
Usnesení č. 5/3//2020 bylo schváleno

7) Schválení účetní závěrky obce Postřižín za rok 2019.
Paní místostarostka se zeptala přítomných občanů a zastupitelů, jestli má někdo nějaké otázky k tomuto
bodu.
Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje účetní závěrku obce Postřižín za rok 2019.

PRO: Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Pavlačka Libor, Jindřich Neumann,
Řepík Vít, Mgr. Hozman David, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Usnesení č. 6/3/2020 bylo schváleno

8) Schválení závěrečného účtu obce Postřižín za rok 2019.

Paní místostarostka informovala přítomné, že v roce 2019 se opravily místní komunikace Nová, U
Koupaliště, Úžická. Postavilo se dětské hřiště na místním fotbalovém hřišti a získali jsme částečnou
dotaci na výstavbu Workoutového hřiště, které se také v roce 2019 dostavělo. Obec ukončila rok
s přebytkem cca 3,5 mil korun.
Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje závěrečný účet obce Postřižín za rok 2019 s výhradami. Bere
na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a příjme opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků.
PRO: Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Pavlačka Libor, Jindřich Neumann,
Řepík Vít, Mgr. Hozman David, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Usnesení č. 7/3/2020 bylo schváleno

9) Schválení vyhlášky č. 1/2020, kterou se ruší vyhláška č. 4/2008 o místním
poplatku za provozovaný hrací přístroj.
Paní místostarostka informovala přítomné občany a zastupitele, že nás kontaktovalo Ministerstvo vnitra,
že máme stále platnou vyhlášku na místní poplatek z výherních automatů, který již neexistuje a naše
vyhláška je tedy v rozporu se zákonem. Proto se musí tato vyhláška z roku 2008 zrušit.
Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší vyhláška č. 4/2008 o
místním poplatku za provozovaný hrací přístroj.
PRO: Fojtů Radim, Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Pavlačka Libor, Jindřich
Neumann, Řepík Vít, Mgr. Hozman David, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Usnesení č. 8/3/2020 bylo schváleno

10) Různé
Pan Hozman – chtěl bych se zeptat ohledně zprávy z přezkoumání hospodaření obce 2019 na chybu,
která se týká neuveřejněného dodatku ke smlouvě. Nemůže to mít nějaký vliv na získání dotace? A jsou
ostatní smlouvy zveřejněné.
Pan Neuman – tato chyba nespadá do závažných chyb. Neměla by mít tedy vliv na dotace. Ostatní
smlouvy by měly být zveřejněné.

11) Diskuze
Občan - Chtěla bych se zeptat, z jakého materiálu bude postavena cyklostezka na Kozomín?
Bohužel nikdo ze zastupitelů nevěděl, z jaké materiálu bude cyklostezka postavena. Pan Pavlačka
navrhl paní, že se může přijít na projekt podívat na obecní úřad.
Občan – Bude podél cyklostezky nějaká alej? Našla jsem dotační titul, který vyhlásila společnost ČEZ
na podporu zeleně. Myslím si, že by obec mohla o tuto dotaci zažádat. O dotaci se musí zažádat do
30.7. a částka je až do výše 150 tis.

Pana Pavlačka – Určitě to stojí za to, abychom se na to podívali. Zašlete nám prosím podklady.
Pan Dvořák – Určitě bychom chtěli mít podél cyklostezky nějaké stromy, ale nevím jistě, zda podél
cyklostezky budeme mít ještě možnost, nevím jak širokou část pozemku vlastní obec, jestli to není
pouze ta část na výstavbu cyklostezky. Na cizí pozemek bychom ty stromy nemohli sázet bez souhlasu
majitele.
Občan – Já se také přijdu podívat na obec na projekt.
Občan – Komunikace v nově postavené lokalitě od AZ TRADE jsou již převedeny do majetku obce?
Komunikace jsou poničené a říkali jste, že komunikace obec převezme až budou opravené.
Pan Neumann – Nejsou převedené.
Pan Dvořák – Určitě nejsou převedené a před převzetím by společnost AZ TRADE měla dát
komunikace do původního stavu.
Občan – Ještě se zeptám na pozemek, kde bude stát Multifunkční dům, tam by se také dalo zasázet
nějaké stromořadí. A ohledně toho Multifunkčního domu už něco víme?
Místostarostka – Prozatím na Multifunkční dům nejsou finance. Nebyl vyhlášen žádný dotační titul.
Ohledně cyklostezky, zeleně v obci a Multifunkčním domu se vedla ještě krátká debata a potom paní
místostarostka poprosila o souhrn usnesení.

12) Usnesení
Zapisovatel paní Monika Kyselová přednesla souhrn usnesení zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje usnesení z jednání zastupitelstva obce.
PRO: Kňourek Ondřej, Mgr. Koudelková Lucie, Lukáš Dvořák, Pavlačka Libor, Jindřich Neumann,
Řepík Vít, Mgr. Hozman David, MUDr. Pejšová Šilerová Jana.
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Usnesení č. 9/3/2020 bylo schváleno

13) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v: 20:01
Zapisovatel: Monika Kyselová
Zápis byl vyhotoven a připraven k podpisu dne:
Ověřovatelé zápisu: Mgr. David Hozman___________________________________________
Lukáš Dvořák_________________________________________
Kopii zápisu převzal předseda kontrolního výboru dne:
Starosta obce:

Radim Fojtů

Přílohy:
Č.1. Prezenční listina členů zastupitelstva obce.
Č.2. Prezenční listina přítomných.
Č.3. Usnesení ze zasedání
Č. 4 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Č. 5 Návrh závěrečného účtu
Č. 6 Zpráva o výběrovém řízení
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Příloha č.3
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 10.6.2020
Souhrn usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 10.6.2020
Zastupitelstvo obce Postřižín:
1/3/2020 – schvaluje zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání: Moniku Kyselovou.
2/3/2020 – volí ověřovatele zápisu z dnešního zasedání pana Mgr. Davida Hozmana a pana Lukáše
Dvořáka.
3/3/2020 – schvaluje navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce včetně změn.
4/3/2020- schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2020.
5/3/2020- schvaluje firmu Hantych s.r.o. vítězem výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce polní
cesty, pozemek p.č. 190/1, 322 a 323 vše v k.ú. Postřižín a souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo s touto firmou.
6/3/2020 - schvaluje účetní závěrku obce Postřižín za rok 2019.
7/3/2020 - schvaluje závěrečný účet obce Postřižín za rok 2019 s výhradami. Bere na vědomí zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a příjme opatření k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků.
8/3/2020 - schvaluje vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší vyhláška č. 4/2008 o místním poplatku za
provozovaný hrací přístroj.
9/3/2020 - schvaluje usnesení z jednání zastupitelstva obce.

Radim Fojtů
starosta obce

Lucie Koudelková
místostarosta obce

