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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Postřižín
ze dne 15. 1. 2014
Zastupitelstvo obce Postřižín:
1/1 - Schvaluje ověřovateli zápisu pana Daniela Marcola a pana Jaroslava Burku.
1/2 - Schvaluje zapisovatelem paní Olgu Hrdličkovou.
1/3 - Schvaluje navržený program včetně změn.
1/4 - Schvaluje názvy ulic Dřínovská, V Jezírkách.
1/5 –
I.
Schvaluje zadání Změny č. 2 územního plánu Postřižín.
II.
Bere na vědomí Zprávu o projednání zadání Změny č. 2 územního plánu Postřižín, která je
přílohou usnesení.
III.
Schvaluje zadání Změny č. 2 územního plánu Postřižín podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/ /2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - viz příloha
tohoto usnesení.
IV.
Ukládá místostarostovi obce zabezpečit zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu
Postřižín v souladu se schváleným zadáním.
V.
Ukládá místostarostovi obce předat schválené zadání Změny č. 2 územního plánu Postřižín v
jednom vyhotovení zpracovateli návrhu Změny č. 2 územního plánu Postřižín.
VI.
Ukládá starostce obce předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního
rozvoje registrační list Změny č. 2 územního plánu Postřižín za etapu zadání na vklad do
evidence územně plánovací činnosti.
1/6 I.
II.

1/7 I.
II.

1/8 I.
II.

Schvaluje kupní smlouvu s firmou LUPA, spol. s r.o. (komunikace)
Ukládá starostce smlouvu podepsat.
Schvaluje kupní smlouvu s firmou LUPA, spol. s r.o. (dešťová kanalizace)
Ukládá starostce smlouvu podepsat.
Schvaluje darovací smlouvu s firmou LUPA, spol. s r.o.
Ukládá starostce smlouvu podepsat.

1/9 - Prohlašuje, že pozemky par. č. 12/1 a 15/1 obec využije k zabezpečení přístupu k domům,
k zajištění přístupu složek integrovaného záchranného systému a k ochraně veřejného zdraví a péče o
životní prostředí nebo, se jedná o pozemky částečně zasahující do komunikace a veřejnou zeleň.
Pozemek par. č. 110/2 obec využije k podpoře veřejné a sportovní činnosti v obci, neboť se jedná o

pozemek pod částí sportovních kabin v areálu sportovního hřiště. Pozemky budou nadále obcí
využívány k výše uvedeným účelům a to minimálně po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnického práva.
1/10 - Schvaluje proplacení 10 dnů řádné dovolené roku 2013 Ing. Janě Motyčkové – starostce obce.
1/11 - Schvaluje odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2014 v předloženém znění.
1/12 - Schvaluje nákup profesionální motorové pily MS 362 firmy STIHL.
1/13 - Schvaluje inventarizační komisi ve složení p. Svoboda, p. Šatanová, p. Marcol.
1/14 - Schvaluje vícepráce při výstavbě veřejné části kanalizace v celkové výši 1.463.877,36 Kč.
1/15 I.
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6002556/1
II.
Ukládá starostce smlouvu podepsat.
1/16 - Souhlasí s rozpočtovou úpravou č. 4. Tato úprava zvyšuje příjmy o 4.931.000 Kč, u výdajů se
jedná o přesuny mezi paragrafy.
1/17- Schvaluje záměr obce zajistit právní služby.
1/18 - Schvaluje paní starostce dar ve výši jednoho měsíčního platu za každý odpracovaný rok ve
funkci starosty.

Ing. Jana Motyčková
starostka obce

Patrik Volhejn
místostarosta obce

