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

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Postřižín
konaného dne 15. 5. 2013
1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Postřižín bylo zahájeno v 18:00 hodin 15. 5. 2013 starostkou obce
Ing. Janou Motyčkovou. Paní starostka konstatovala, že zasedání bylo svoláno dle zákona o obcích
128/2000 Sb. Oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno v souladu se zákonem. Vyvěšeno
dne 6. 5. 2013 sejmuto dne 15. 5. 2013.
Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva).
Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Přítomen: Ing. Jana Motyčková, Jaroslav Burka, Jaroslav Plocek, Patrik Volhejn, Marcela Šatanová,
Renata Majerová,
Omluven: Tomáš Bubeníček Karel Krykorka, Daniel Marcol
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli pan Jaroslav Burka a pan Jaroslav Plocek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Burku a pana Jaroslava Plocka.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/1 bylo schváleno.

3) Volba zapisovatele
Paní starostka navrhla, aby zapisovatelem byla paní Daniela Volhejnová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem paní Danielu Volhejnovou.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/2 bylo schváleno.
4) Schválení programu
Paní starostka seznámila přítomné s programem zasedání a požádala o zrušení bodu:
12) Schválení dodavatele VŘ „Postřižín – dokončení kanalizace stará zástavba – výběr dodavatele se
nestihl připravit pro projednávání v zastupitelstvu.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Navržený program:
1. Úvod
2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Volba zapisovatele
4. Schválení programu
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
6. Schválení účetní závěrky 2012
7. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 - audit
8. Schválení rozpočtové úpravy č. 2
9. Schválení odměny zastupitele
10. Schválení kupní smlouvy s ČEZ Distribuce a.s.
11. Schválení smlouvy o dílo – rekonstrukce budovy ev. č. 103
12. Různé – kanalizace, půjčování multifunkčního hřiště, MAS, SLV
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program včetně změn.
(PRO:6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/3 bylo schváleno.
5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
Paní starostka předala slovo paní Marcele Šatanové.
Paní Šatanová jako předsedkyně finanční komise seznámila přítomné zastupitele a občany s vyjádřením
k hospodaření obce za rok 2012 (příloha č. 2) Paní starostka informovala, že Závěrečný účet obce byl
vyvěšen dne 29. 4. 2013 a sejmut dne 15. 5. 2013 (příloha č. 3)
Paní starostka následně vyzvala přítomné zastupitele a občany, aby se k projednávanému bodu vyjádřili
a dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/4 bylo schváleno.
6) Schválení účetní závěrky 2012
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění schvaluje zastupitelstvo obce i účetní závěrku
sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31. 12. 2012 účetní obce Ing. Pavlou Ortovou. Rozvaha byla
poskytnuta zastupitelům obce k prostudování. Účetní závěrka tvoří přílohu č. 4.
Paní starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, aby se k projednávanému bodu vyjádřili a
přešla k hlasování o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2012 a výsledek
hospodaření za rok 2012 ve výši 10.711.984,47 Kč.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/5 bylo schváleno.
7) Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 - audit
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 proběhlo ve 2 dnech, a to 19. 10. 2012 a 16. 4. 2013 na
základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků obcí.
Byly zjištěny chyby, které nemají závažnost nedostatků.

V účetnictví a evidenci obce je veden pozemek MNV Postřižín – což je jiný vlastník –
napraveno16.4.2013.
Paní starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, aby se k projednávanému bodu vyjádřili a
dala hlasovat o návrhu.
-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Postřižín za rok 2012.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/6 bylo schváleno.
8) Schválení rozpočtové úpravy č. 2
V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, předkládá účetní obce návrh na rozpočtovou úpravu č. 2 pro rok 2013 (příloha č. 5).
Na straně příjmů – navýšení o 269.000,- Kč a na straně výdajů o 502.980,-Kč. (daň z převodu
nemovitosti, projekt na rekonstrukci komunikací a chodníků 270 tisíc. Kč)
Paní starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, aby se k projednávanému bodu vyjádřili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2. tato úprava zvyšuje příjmy o 269.000,Kč a zvyšuje výdaje o 502.980,- Kč.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/7 bylo schváleno.
9) Schválení odměny zastupitele
Paní starostka navrhla odměnu zastupiteli Mgr. Karlu Krykorkovi, ve výši 500,- Kč.
Paní starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, aby se k projednávanému bodu vyjádřili a dala
hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu neuvolněného zastupitele Mgr. Karla Krykorky ve výši 500,- Kč
od 1. 5. 2013.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/8 bylo schváleno.
10) Schválení kupní smlouvy s ČEZ Distribuce a.s.
Žádost o odkup části pozemku pod trafostanicí firmou ČEZ Distribuce a.s. byla podaná 26. 3. 2013.
Geometrickým plánem oddělený pozemek st. 553 o výměře 8 m2 oddělená z pozemku 170/19 – prostor
pro separovaný odpad Pod Vinicí. Záměr obce prodat tento pozemek byl vyvěšen 19. 3. 2013 a sejmut
3. 4. 2013. Odprodej byl schválen zastupitelstvem obce dne. 10. 4. 2013. Zastupitelé byli seznámeni
s návrhem kupní smlouvy.
Paní starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, aby se k projednávanému bodu vyjádřili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
I. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy IV-12-6000193, Postřižín-kVN, kTS, st. 553 – 8m2
II. ukládá starostce upravenou smlouvu podepsat.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/9 bylo schváleno.
11) Schválení smlouvy o dílo – rekonstrukce budovy ev. č. 103

Předmětem smlouvy s firmou Projekce dopravní Filip s.r.o. je vypracování projektové dokumentace pro
získání stavebního povolení pro stavbu“ Rekonstrukce budovy č.ev.103 – zázemí pro sportovce“ za
částku 66.550,-Kč. Doba plnění 31. 5. 2013.
Kabiny byly postaveny v roce 1967-68 svépomocí. Nikdy nebyly zapsány na katastr nemovitostí.
Bohužel zapsat kabiny do katastru nemovitostí není jednoduché, neboť chybí kolaudační rozhodnutí a
vyjádření všech vlastníků pozemků pod nemovitostí.
Paní starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, aby se k projednávanému bodu vyjádřili a přešla
k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín
I. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD – Rekonstrukce budovy č.ev.103
II. ukládá starostce upravenou smlouvu podepsat
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 6/10 bylo schváleno
13) Různé – kanalizace, půjčování multifunkčního hřiště, MAS, SLV
Kanalizace – informace o výběrovém řízení podal p. Volhejn, přišlo 9 nabídek, otevření obálek
proběhlo 6. 5. 2013, nabídky se posuzují a výběrová komise v 21. týdnu vybere dodavatele zakázky.
p. Motyčková – - informace z SLV – na schůzce 6. 5. 2013 se sešli zástupci obcí a začínají se
připravovat na veřejné projednávání EIA – Letiště Vodochody. Času na přípravu bude málo, MŽP
oznámí termín a místo max. 5 dnů předem. To stěžuje přípravu, tisk letáků a pozvánek pro občany,
vlastní organizaci (zajištění dopravy na místo projednávání).
Mezitím posudek byl doručen obcím 13. 5. 2013, občané i obce teď mají lhůtu 30 dnů (tedy do 15.
června 2013) na zpracování a odeslání připomínek k posudku.
V termínu do 20. června by pak mělo proběhnout veřejné projednání záměru v rámci procesu EIA.
O přesném termínu a místě budou občané informováni.
p. Volhejn - návrh p. Ing. Jandy na technický dozor stavby kanalizace – bude projednán na schůzce
komise k výstavbě kanalizace a výsledek jednání bude předán zastupitelům.
p. Motyčková – informace z MAS Nad Prahou – zabývá se doplněním generelu cyklostezek a cyklotras
pro Středočeský kraj, jako možnost čerpání dotací na jejich budování.

14) Diskuse
p. Hozman – přihlášení obce za plátce DPH – zjištění podmínek p. účetní
p. Hozman, p. Davidová – návrh na vytvoření školské komise, která by měla 3 členy, pracovali by
zdarma jako poradní komise starostky. Zastupitel p. Burka vyslovil nedůvěru k činnosti takovéto
komise. P starostka upozornila, že školská komise nemůže řešit výstavbu MŠ, dodavatele a povolení –
to je v náplni stavební komise.
p. Hozman – stížnost na vyvážení kalů na pole. Zastupitelé informovali, že jde o certifikovaný odpad
z ČOV sloužící k hnojení polí podporovaný odborem ŽP.

15) Usnesení
Paní Volhejnová přednesla návrh usnesení.
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

16) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:05 h.

Ing. Jana Motyčková
starostka obce Postřižín
Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Burka

Jaroslav Plocek

Přílohy:
Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 - Vyjádření k hospodaření obce za rok 2012
Příloha č. 3 - Závěrečný účet za rok 2012
Příloha č. 4 - Rozvaha 2012
Příloha č. 5 - Rozpočtové opatření č. 2
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Postřižín
ze dne 15. 5. 2013
Zastupitelstvo obce:
6/1 - Schvaluje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Burku a pana Jaroslava Plocka.
6/2 - Schvaluje zapisovatelem paní Danielu Volhejnovou.
6/3 - Schvaluje navržený program včetně změn.
6/4 - Souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
6/5 - Schvaluje závěrečný účet obce Postřižín k 31. 12. 2012 a výsledek hospodaření ve výši
10.711.984,47 Kč.
6/6 - Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Postřižín za rok 2012.
6/7 - Schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2. tato úprava zvyšuje příjmy o 269.000,- Kč a zvyšuje výdaje o
502.980,- Kč.
6/8 - Schvaluje odměnu neuvolněného zastupitele Mgr. Karla Krykorky ve výši 500,- Kč od 1. 5.
2013.
6/9 Schvaluje uzavření Kupní smlouvy IV-12-6000193, Postřižín-kVN, kTS, st. 553 – 8m2
ukládá starostce upravenou smlouvu podepsat.
6/10 Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD – Rekonstrukce budovy č.ev.103
ukládá starostce upravenou smlouvu podepsat

Ing. Jana Motyčková
starostka obce

Patrik Volhejn
místostarosta obce

