OBEC Postřižín se sídlem Obecní úřad – Pražská 42, 250 70

Postřižín

tel/fax: 315 782 153, e-mail: info@obecpostrizin.cz , www.obecpostrizin.cz , DS č. 4rfajux

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Postřižín
ze dne 17.10.2011
Obecní Zastupitelstvo :
13/1 - Schvaluje ověřovateli zápisu pana Daniela Marcola a pana Jaroslava Plocka.
13/2 - Schvaluje zapisovatelem paní Olgu Hrdličkovou.
13/3 - Schvaluje navržený program.
13/4 - Schvaluje dodatek č.1 Směrnice č.1/2011 pro vedení účetnictví.
13/5 - Schvaluje Směrnici č.3/2011 o užívání podpisových vzorů.
13/6 – Neschvaluje prodej pozemku č. 306/12 v k.ú. Postřižín.
13/7 - Odmítá návrh společnosti Letiště Vodochody a.s. se sídlem u U Letiště 374, 250 70
Odolena Voda Dolínek IČO:28199472 ze dne 11.8.2011 nazvaný „VEŘEJNÝ PŘÍSLIB“,
kterým chce společnost Letiště Vodochody a.s. kompenzovat porušování hlukových limitů.
13/8 - Schvaluje strategický Plán rozvoje obce 2011- 2014.
13/9 - Schvaluje rozpočtové opatření č.2.
13/10 - Souhlasí s uzavřením smlouvy se společností TE.Capital Investment a.s., na základě
níž by se Obec Postřižín stala vlastníkem objektu ČOV a na Obec Postřižín by přešla všechna
práva a povinnosti ze stavebního řízení o rozšíření ČOV, s tím, že smlouva bude uzavřena
s rozvazovací podmínkou, podle které zaniknou účinky uzavřené smlouvy a obě smluvní strany
si budou muset vrátit poskytnuté plnění, pokud Obec Postřižín nezíská do dne 31. května 2012
dotaci na rozšíření ČOV.
13/11 - Souhlasí, aby v rámci smlouvy se společností TE.Capital Investment a.s. uvedené
v předchozím usnesení Zastupitelstva obce, Obec Postřižín převzala smluvní závazek umožnit
společnosti TE.Capital Investment a.s. napojit do ČOV celkem 215 rodinných domů, a to
jakmile bude zkolaudována stavba rozšíření ČOV a společnost TE.Capital Investement a.s.
poskytne Obci Postřižín finanční prostředky v celkové výši 21.500.015,- Kč s tím, že za
prvních 50 přípojných míst budou uhrazeny finanční prostředky , za každé přípojné místo v
částce 301.000,- Kč za další přípojná místa budou uhrazeny finanční prostředky za každé
přípojné místo v částce 39.091,- Kč, přičemž splatnost jednotlivých dílčích úhrad bude
stanovena do 15 kalendářních dnů ode dne kolaudace přípojného místa.
13/12 - Schvaluje Metodiku pro podávání a vyřizování žádostí o informace.

13/13 - Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností TE.Capital
Investment a.s., na základě níž má být do vlastnictví Obce Postřižín převeden pozemky parc.č.
183/10, parc.č. 183/11, parc.č. 183/12, parc.č. 183/13 a parc.č. 183/14 o souhrnné výměře
2 132 m2, v obci a katastrálním území Postřižín, za kupní cenu ve výši 2 345 200,00 Kč, s tím,
že ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní bude sjednána možnost Obce Postřižín jakožto
budoucího kupujícího odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
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