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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Postřižín
ze dne 4. 6. 2014
Zastupitelstvo obce Postřižín:
5/1 - schvaluje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Plocka a pana Daniela Marcola.
5/2 - schvaluje zapisovatelem paní Olgu Hrdličkovou.
5/3 - schvaluje navržený program včetně změn.
5/4 - bere na vědomí zprávu finančního výboru a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Postřižín za rok 2013.
5/5 - souhlasí s celoročním hospodařením obce Postřižín s výhradami, na základě nichž přijme územně
správní celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
5/6 - schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013 a výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši
8.073.828, 52,- Kč.
5/7 - schvaluje závěrečný účet svazku obcí Dolního Povltaví s výhradami.
5/8 - schvaluje navýšení rozpočtu na výstavbu MŠ o 1.581.251,- Kč na 14.529.882,- Kč bez DPH.
5/9 - schvaluje členy zastupitelstva v počtu 9 pro volební období 2014-2018.
5/10 - ukládá pracovní skupině Postřižínská sportovní zjistit možnosti rekonstrukce sportovních kabin
po stavebních celcích (okna, elektro, sanita atd.), dále ukládá pracovní skupině připravit výběrové řízení
firmy/em pro zajištění rekonstrukce.
5/11 - schvaluje zřízení pracovního místa pracovníka údržby veřejné zeleně, řidič traktoru.
5/12 – schvaluje přidělení dotace dle reg. listu č. IS SFZP 12106292 – Ministerstva životního prostředí
ze dne 24. 3. 2014 na „Pořízení zametacího stroje za účelem redukce prašnosti“ projektu SFŽP č.
12106292 ve svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ na nákup zametacího stroje ve výši 4.803.639.- Kč
včetně příloh a smlouvu SFŽP č. 12106292 ze dne 25. 3. 2014 o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši
240.181.- Kč včetně příloh pro využití a likvidaci prašnosti v obci Postřižín.
5/13 I.
II.

Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení a montáži modulové sestavy číslo/CODE: PCZ14025.
Ukládá starostce dodatek č. 1 podepsat.

5/14 - schvaluje nákup sekacího nástavce za traktor v ceně 31.300,- Kč s DPH.
5/15 - ukládá starostce předložit kandidáta na pozici ředitele/ky mateřské školky ke schválení
zastupitelstvem obce Postřižín, po schválení je možné uzavřít příslušnou smlouvu o výkonu funkce.

Ing. Jana Motyčková
starostka obce

Patrik Volhejn
místostarosta obce

