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 3. 6. 2013
Zastupitelstvo obce Postřižín:
7/1 - Schvaluje ověřovateli zápisu pana Daniela Marcola a paní Renatu Majerovou.
7/2 - Schvaluje zapisovatelem paní Olgu Hrdličkovou
7/3 - Schvaluje navržený program včetně změn.
7/4 - Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje závěrečný účet svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ s
výhradami.
7/5 - Projednalo znění Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku „Výstavba kanalizace Postřižín“, a na základě doporučení hodnotící komise
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky - jako nejvhodnější nabídku vybralo zastupitelstvo nabídku
uchazeče STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, s nabídkovou cenou 9 934
021,- Kč bez DPH.
7/6 1. rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu Postřižína.
2. schválilo v souladu s § 6 odst. 6) písm. e), v souladu s § 47 odst. 1) a 4), § 49 odst. 1) a § 53 odst. 1)
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) člena zastupitelstva spolupracujícího
s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Změny č. 2 územního plánu Postřižína, a to pana
Patrika Volhejna.
3. ukládá určenému zastupiteli panu Patriku Volhejnovi, aby spolupracoval s pořizovatelem na zpracování
Změny č. 2 územního plánu Postřižína.
4. souhlasí se zařazením následujících podnětů do Změny č. 2 územního plánu Postřižína, a to: Adolf ŠMUCR
– č.j. 0345/2013, Anna KUBŮ – č.j. 0298/2013, Vojtěch PAVLÍK – č.j. 0254/2013, Marie ARONOVÁ – č.j.
0272/2013, AERO Vodochody – č.j. 0737/2012, DUNSTAR – č.j. 100/2013, Hana HOUFKOVÁ – č.j.
0062/2013, Ivan ZVELEBIL – č.j. 54/2013, Martin ČUREJ – č.j. 0962/2011
5. souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na pořízení Změny č. 2 územního plánu Postřižína na základě §
6, odst. 1 (zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) s Ing. Renatou Perglerovou, která
splňuje kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem.
6. ukládá starostce obce uzavřít mandátní smlouvu na pořízení Změny č. 2 územního plánu Postřižína s Ing.
Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky dle §24, odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění (stavební zákon).
7. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 2 územního plánu Postřižína na základě
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) s Ing. arch. Ladislavem Komrskou, který splňuje
kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem.

8. ukládá starostce obce uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 2 územního plánu Postřižína
s autorizovaným architektem pro územní plánování Ing. arch. Ladislavem Komrskou, který splňuje
kvalifikační požadavky dle §24, odst. (2) a (3) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)
7/7 - Schvaluje prodej pozemku par.č. 47/2 o výměře 2m2 panu Bulkovi za cenu 160,-Kč.
7/8 I.
II.

Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150
00 Praha 5
Ukládá starostce Smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s. (vybraným uchazečem postupem
stanoveným § 82 zákona, příp. postupem stanoveným § 111, odst. 5 zákona) podepsat.

7/9 - Bere na vědomí zřízení Komise pro školství a sport a jmenuje jejími členy p. Karla Krykorku, p.
Marii Provazníkovou, p. Kateřinu Davidovou, p. Bohuslavu Tancošovou.
7/10 – Schvaluje podání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Rekonstrukce místních
komunikací v obci Postřižín – ulice Vinohradská a okružní“.

Ing. Jana Motyčková
starostka obce

Patrik Volhejn
místostarosta obce

