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 10. 10. 2012
Zastupitelstvo obce Postřižín:
10/1 - Schvaluje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Plocka a pana Tomáše Müllera.
10/2 - Schvaluje zapisovatelem paní Olgu Hrdličkovou.
10/3 - Schvaluje navržený program včetně změn.
10/4 - Volí předsedou finančního výboru paní Marcelu Šatanovou.
10/5 - Schvaluje Směrnici č.5/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10/6 Bere na vědomí:
1. Předkládací zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Postřižína, uvedenou v příloze tohoto
usnesení,
2. Sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Změny č. 1 územního plánu Postřižína nebyly uplatněny
námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona),
3. Sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Změny č. 1 územního plánu Postřižína byla uplatněna 1
připomínka právnické osoby podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Ověřilo:
návrh Změny č. 1 územního plánu Postřižína podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a konstatuje, že


není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou dne 20. července 2009,



není v rozporu s Územním plánem velkého územního celku Pražský region,



není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje,



není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo
v předkládací zprávě a dokumentací Změny č. 1 územního plánu Postřižína.

Vydává:
Změnu č. 1 územního plánu Postřižína (zhotovitel Ing. arch. Jarmila Zahradníková, autorizovaný architekt
ČKA) postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), a v
souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, jako Opatření obecné povahy č. 1/2012 uvedené v
příloze tohoto usnesení.
Ukládá starostce:
1. Oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné povahy č. 1/2012 – Změnu č. 1
územního plánu Postřižína v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost,

2. Poskytnout Opatření obecné povahy č. 1/2012 - dokumentaci Změny č. 1 územního plánu Postřižína opatřené
záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému
úřadu Středočeského kraje,
3. Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané Změně č. 1 územního plánu Postřižína a o
místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům
neuvedeným v předchozím bodu,
4. Zpracovat registrační list Změny č. 1 územního plánu Postřižína a podat návrh Krajskému úřadu
Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti,
5. Zabezpečit archivování úplného elaborátu Změny č. 1 územního plánu Postřižína, včetně dokladů a písemností
dokládajících proces pořizování.

10/7 - Schvaluje dotaci Fotbalovému klubu junioři ve výši 3800,- Kč.
10/8 I. bere na vědomí informaci o rozsahu prací při organizaci výběrového řízení a zpracování
zadávací dokumentace dle zákona 137/2006 Sb. Na zakázku „Výstavba kanalizace Postřižín“ v
ceně 60.000 Kč a na zakázku „Výstavba mateřské školky Postřižín v ceně 40.000,- Kč
II. schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou Folbeset plus, s.r.o.
III. ukládá starostce předloženou mandátní smlouvu podepsat.
10/9 - souhlasí s návrhem na převod stavební parc.č. 80/2 o výměře 41 m2 k žádosti Jaroslavy
Kopáčové, Hlavní 11, Panenské Břežany zastoupené Ivanou Tischerovou, Vyšehradská 117, Vodochody
a ukládá starostce obce zveřejnit záměr o převodu vlastnického práva.
10/10 - nesouhlasí s návrhem na převod části pozemku parc.č. 151/16 o výměře 326 m2 dle
předloženého geometrického plánu žadatele Jaroslavy Kopáčové, Hlavní 11, Panenské Břežany
zastoupené Ivanou Tischerovou, Vyšehradská 117, Vodochody, neboť předložený návrh nekoresponduje
se záměrem zastupitelů obce dojednaným na pracovní schůzce ze dne 27. 2. 2012.
10/11 - Schvaluje výpůjčku pozemku par. č. 183/240 Modelářskému klubu o.s.
Ukládá starostce obce vypracovat smlouvu o výpůjčce.
10/12 - Schvaluje znění výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Dostavba podkrovních
místností Obecního Úřadu“
10/13 - schvaluje rozpočtovou úpravu č. 4. Tato úprava zvyšuje příjmy o 21 000,00 Kč a výdaje
o 101 000,00 Kč.

Ing. Jana Motyčková
starostka obce

Patrik Volhejn
místostarosta obce

