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DS č. 4rfajux

Zápis č. 4/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín
konaného dne 24. 5. 2017 od 19:30 hodin.
Přítomni:
členové zastupitelstva: Fálová Markéta, Fojtů Radim, Justian Miroslav, Mgr. Jurák Miroslav, Mgr.
Krykorka Karel, Jindřich Neumann
Ing. Aleš Jakubík, Renata Majerová – přišli na zasedání v 19:34 a připojili se k hlasování od bodu č. 4
Schválení programu.
ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni (členové zastupitelstva obce):
Neomluveni (členové zastupitelstva obce):

1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Postřižín bylo zahájeno v 19:30 hodin dne 24. 5. 2017 starostou obce
Radimem Fojtů. Pan starosta konstatoval, že zasedání bylo svoláno dle zákona o obcích 128/2000 Sb.
Oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno v souladu se zákonem.
Vyvěšeno dne 17. 5. 2017 sejmuto dne 24. 5. 2017
Dle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva).
Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Pan starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl vyhotoven 3. 5. 2017 a připraven k podpisu
pro ověřovatele. Na Obecním úřadě Postřižín byl připraven k nahlédnutí. Poté se zeptal, zda má někdo
z přítomných zastupitelů nějakou připomínku k zápisu ze zasedání.
Bez připomínek.

2) Schválení zapisovatele
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byla navržena paní Monika Kyselová
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu z dnešního zasedání paní Moniku Kyselovou.
(PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 1/4/2017 bylo schváleno.

3) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi pan Jindřich Neumann a Miroslav Justian.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín volí ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: pana Jindřicha Neumanna
a pana Miroslava Justiána.
(PRO:6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 2/4/2017 bylo schváleno.

4) Schválení programu
Pan starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce a navrhl tyto
změny:

-

Schválení ceníku inzerce pro Postřižínský zpravodaj (bod programu č. 10)
Vynechání bodu číslo 9 - Schválení účetní závěrky hospodaření Mateřské školy v Postřižíně za
rok 2016 – Finanční výbor ještě nemá zkontrolované veškeré podklady, které obdržel.

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení.
Schválení zapisovatele.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení programu.
Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výměny a dodání LED veřejného
osvětlení v obci, z části hrazeného z dotace MPO Aktivita B-1, zbylou část uhradí Obec
Postřižín.
Schválení prodeje části pozemku (nové p.č. 326/5) o výměře 147 m2 z pozemku p.č.
326/3 v k.ú. Postřižín panu Lukáši Koňovi, trv. bytem Marešova 642/2, Praha – Černý
Most v celkové ceně 61.740,-Kč dle znaleckého posudku č. 4710-016-2017.
Schválení názvů nových ulic v lokalitě Za Zahradami u Mateřské školy.
Schválení vyhlášení záměru prodeje pozemku – vjezdu k domu čp. 27 v ulici Dlouhé o
výměře 39 m2 (nové p.č. 306/13) z pozemku p.č. 306/1 v k.ú. Postřižín.
Schválení ceníku inzerce pro Postřižínský zpravodaj.
Různé.
Diskuse.
Usnesení.
Závěr.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje navržený program dnešního zasedání včetně změn.
(PRO: 8 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 3/4/2017 bylo schváleno.

5) Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výměny a dodání LED
veřejného osvětlení v obci, z části hrazeného z dotace MPO Aktivita B-1, zbylou
část uhradí Obec Postřižín.
Pan starosta seznámil přítomné zastupitelé a občany s dotačním programem a uvedl ulice, u kterých
dojde k výměně veřejného osvětlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výměny a dodání LED
veřejného osvětlení v obci, z části hrazeného z dotace MPO Aktivita B-1, zbylou část uhradí Obec
Postřižín.
(PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 4/4/2017 bylo schváleno

6) Schválení prodeje části pozemku (nové p.č. 326/5) o výměře 147 m2 z pozemku
p.č. 326/3 v k.ú. Postřižín panu Lukáši Koňovi, trv. bytem Marešova 642/2, Praha –
Černý Most v celkové ceně 61.740,-Kč dle znaleckého posudku č. 4710-016-2017.
Pan starosta uvedl, že tento pozemek je již nějakou dobu oplocen a část pozemku je pod nemovitostí.
Nikdo z přítomných neměl dalších otázek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku (nové p.č. 326/5) o výměře 147 m2 z pozemku p.č.
326/3 v k.ú. Postřižín panu Lukáši Koňovi, trv. bytem Marešova 642/2, Praha – Černý Most v celkové
ceně 61.740,-Kč dle znaleckého posudku č. 4710-016-2017.
(PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 5/4/2017 bylo schváleno

7) Schválení názvů nových ulic v lokalitě Za Zahradami u Mateřské školy.
Pan starosta uvedl, že na pracovní schůzi se zastupitelé dohodli na těchto názvech ulic: Jelení, Ježková,
Zajícová, Holubí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje tyto názvy nových ulic v lokalitě Za Zahradami u Mateřské školy:
Jelení, Ježková, Zajícová, Holubí.
(PRO:7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1- Krykorka)
Usnesení č. 6/4/2017 bylo schváleno

8) Schválení vyhlášení záměru prodeje pozemku – vjezdu k domu čp. 27 v ulici
Dlouhé o výměře 39 m2 (nové p.č. 306/13) z pozemku p.č. 306/1 v k.ú. Postřižín
Pan starosta uvedl, že docházelo k častým problémům mezi sousedy a proto navrhl řešení, že si
majitelka nemovitosti, ke které vede vjezd, zažádá o odkup vjezdu do osobního vlastnictví.
Nikdo z přítomných neměl námitek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku – vjezdu k domu čp. 27 v ulici
Dlouhé o výměře 39 m2 (nové p.č. 306/13) z pozemku p.č. 306/1 v k.ú. Postřižín.
(PRO:8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 7/4/2017 bylo schváleno

9) Schválení ceníku inzerce pro Postřižínský zpravodaj
Pan starosta předal slovo paní Fálové, která má na starosti Postřižínský zpravodaj. Paní Fálová uvedla,
že se množí dotazy občanů a firem ohledně inzerce v našem zpravodaji, a proto byl vytvořen ceník
reklamní inzerce.
Pan Mgr. Krykorka - zda je nějak ošetřené, aby nebylo více reklamní inzerce než informací pro občany
ohledně dění v obci.
Pan Ing. Jakubík – myslím si, že to je v rukách redakce, redakce by se měla postarat o to, aby vše bylo
správně vyvážené.
Paní Fálová uvedla, že o inzerci mají zájem stále ty stejné osoby, které podnikají v naší obci, takže
nepředpokládá, že by se stalo, že bude více inzerce než informací ohledně dění v obci, kdyby tato
situace však nastala, reklamní inzerce se rozdělí do dalších vydání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny inzerce pro Postřižínský zpravodaj následovně: strana A4 500,Kč,- ½ strany 250,- Kč, ¼ strany 150,-, 1 řádek (max. 60 znaků) 30,- Kč.
(PRO:8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 8/4/2017 bylo schválen

10) Různé
Finanční výbor
Pan Ing. Jakubík informoval zastupitelé o průběhu kontroly Finančního výboru hospodaření obce za
kalendářní rok 2016 a uvedl.
Finanční výbor kontroloval tyto výkazy obce:
- Výkazy zisků a ztrát k 31.12.2016 – výsledek – bez výhrad
- Rozvaha k 31.12.2016 – výsledek – bez výhrad
- Příloha Rozvahy k 31.12.2016 – výsledek – bez výhrad
Finanční výbor konstatuje, že vývoj hospodaření za sledované období odpovídá schválenému rozpočtu.
Usnesení z jednání finančního výboru č. 1/2017 je přílohou tohoto zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru.
Pan Ing. Jakubík uvedl, že na příštím zasedání zastupitelstva obce bude informovat o kontrole
příspěvkových organizací obce Postřižín.
Dotační program Dešťovka – „Modrá úsporám“
Pan Mgr. Jurák se zeptal přítomných zastupitelů, jak bude obec přihlížet k těmto dotacím. Jelikož obec
musí dát souhlasné stanovisko občanům, kteří o tuto dotaci budou žádat.
p. Krykorka není si jistý, zda se to týká i občanů naší obce. Dotace by měla směřovat pro obce, které
trápí nedostatek vody.
Všichni zastupitelé se shodli na tom, že nevidí důvod, proč by obec nevydala souhlasné stanovisko
občanům, kteří žádají o dotaci.
Ing. Jakubík navrhl, aby vedení obce odsouhlasilo případné žádosti týkající se dotace Modrá úspora
pokud, žadatel bude splňovat veškeré podmínky pro získání dotace, s touto variantou souhlasily i
ostatní zastupitelé.

12) Diskuze
Parkování v ulici U Hřiště
Občan – děkuji panu starostovi za rychlé řešení problému a za postavení značek, které zakazují stání
v ulici. Bohužel tyto značky očividně nikomu nevadí a dále v ulici auta parkují. Jak je možné tento
problém řešit jinak?
P. Krykorka – jediné řešení je prostě zavolat policii, když tam ty vozy budou stát.
Občana – to bych na policii musel volat každý den.
P. Krykorka – co ještě můžeme udělat je napsat úřední dopis na Městskou Policii a objasnit jí situaci,
aby danou oblast více hlídala, popřípadě našla vhodné řešení.
Občan – budou přenosné značky umístěny na komunikaci pořád, nebo se dají na komunikaci značky na
stálo?
P. Fojtů – doopravdy se snažíme tuto situaci nějak řešit, měli jsme tu paní z Odboru Policii z Brandýsa
nad Labem a ta mi potvrdila, že žádné pevné značky v této ulici nesmí stát, přenosné značky tam dávat
můžeme, ale jak vidíte, značky nic neřeší.
Ohledně tohoto tématu se vedla ještě dlouhá diskuze.

13) Usnesení
Zapisovatel paní Monika Kyselová přednesla souhrn usnesení zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje usnesení z jednání zastupitelstva obce.
(PRO:8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0)
Usnesení č. 10 /4/2017 bylo schváleno

14) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:05
Zapisovatel: Monika Kyselová
Zápis byl vyhotoven a připraven k podpisu dne: 29.5.2017
Ověřovatelé zápisu:

Jindřich Neumann
Miroslav Justián

Kopii zápisu převzal předseda kontrolního výboru dne:

Starosta obce:

Radim Fojtů

Přílohy: č. 1. Prezenční listina členů zastupitelstva obce
Příloha: č. 2. Prezenční listina přítomných
Příloha: č. 3. Smlouva o prodeji pozemku
Příloha: č. 4. Ceník inzerce pro Postřižínský zpravodaj
Příloha: č. 5. Zápis r řádného jednání finančního výboru ZO Postřižín (usnesení č. 1/2017)
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Příloha č..
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 24. 5. 2017
Souhrn usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 24. 5. 2017
Zastupitelstvo obce Postřižín:
1/4/2017 – schvaluje zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Moniku Kyselovou
2/4/2017 – volí ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: Jindřicha Neumanna a Miroslava Justiána
3/4/2017 – schvaluje navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce včetně změn
4/4/2017 - schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výměny a dodání LED veřejného
osvětlení v obci, z části hrazeného z dotace MPO Aktivita B-1, zbylou část uhradí Obec
Postřižín.
5/4/2017 - schvaluje prodej části pozemku (nové p.č. 326/5) o výměře 147 m2 z pozemku p.č. 326/3 v
k.ú. Postřižín panu Lukáši Koňovi, trv. bytem Marešova 642/2, Praha – Černý Most v
celkové ceně 61.740,-Kč dle znaleckého posudku č. 4710-016-2017 a schvaluje uzavření
smlouvy o prodeji pozemku.
6/4/2017 - schvaluje tyto názvy nových ulic v lokalitě Za Zahradami u Mateřské školy: Jelení, Ježková,
Zajícová, Holubí.
7/4/2017 - schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku – vjezdu k domu čp. 27 v ulici Dlouhé o
výměře 39 m2 (nové p.č. 306/13) z pozemku p.č. 306/1 v k.ú. Postřižín.
8/4/2017 - schvaluje ceny inzerce pro Postřižínský zpravodaj následovně: strana A4 500,- Kč,- ½ strany
250,- Kč, ¼ strany 150,-, 1 řádek (max. 60 znaků) 30,- Kč.
9/4/2017 - schvaluje usnesení z jednání zastupitelstva obce.

Radim Fojtů
starosta obce

Markéta Fálová
místostarosta obce

