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 31.08.2011
Obecní Zastupitelstvo :
11/1 – Schvaluje ověřovatele zápisu pana Tomáše Müllera a pana Patrika Volhejna
11/2 – Schvaluje zapisovatelem paní Danielu Volhejnovou
11/3 - Schvaluje navržený program včetně změn.
11/4 - Schvaluje bezúplatný převod parcel. č. 12/1, 15/1 , PK 184 v k.ú. Postřižín.
11/5 - Schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2011
„Výstavba kanalizačních přípojek v ulici Pražská“.
11/6 - Schvaluje provedení veřejného výběrového řízení firmou ML Compet a.s.
11/7 - Schvaluje rámcovou smlouvu s firmou Marek Sojka IČ 87197197
DIČ 7911101044
11/8 - Schvaluje zaplatit úhradu v celkové výši 5.000,- Kč za projektovou dokumentaci
kanalizačních přípojek včetně šachet u st. p. č.41 a st .p. č. 45 v k.ú. Postřižín.
11/9 - Schvaluje pořádání Rockové zábavy v prostorách nádrže u motorestu dne 17.9.2011
od 20:00 do 02:00 hod.
11/10 - Schvaluje vypovězení smlouvy s Obecní policií Koleč k 1.1.2012.
11/11 - Schvaluje pronájem části parkoviště v ceně 500 Kč u provozovny Vinotéky na
pořádání zabijačkových hodů dne 24.9.2011.
11/12 - S ohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých posudků k ocenění pozemků
zjištěných při digitalizace a dalších pozemků bezúplatně přijatých schvaluje použití jako
ceny reprodukční tyto ceny vycházející s posledních platných oceňovacích předpisů:
− louky, zahrady , rybníky, zastavěná plocha, ostatní pozemky - 9 Kč/m2
− lesní pozemky - 3,80 Kč/m2
− stavební pozemky – 35Kč/m2 pro nové pozemky
Zastupitelstvo schvaluje použití těchto sazeb i v případech bezúplatně nabytých pozemků,
když není v související dokumentaci k převodu majetku ocenění pozemků uvedeno dále při
zjištěných inventarizačních přebytcích. U stanovení těchto sazeb je dodržen účetní princip
opatrnosti. Toto usnesení má platnost na dobu neurčitou, musí se však změnit při významné

změně sazeb dle novelizace oceňovacích předpisů.
11/13 - Schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemků parc.číslo 53/1, 53/38,
54/160, 54/229 v majetku společnosti TE.DEVELOPMENT na obec Postřižín
v ceně 30.000,- Kč.
11/14 - Schvaluje Darovací smlouvu TE.DEVELOPMENT v výši 30.000,- Kč.
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