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Příloha č. 8
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 10. 12. 2014
Souhrn usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 10. 12. 2014

Zastupitelstvo obce Postřižín:
1/2/2014 - schvaluje zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Olgu Hrdličkovou.
2/2/2014 - volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jindřicha Neumanna a pana Pavla Vojtu.
3/2/2014 - schvaluje navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce včetně změn.
4/2/2014 - schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Postřižín č. 1/2014 o místním poplatku ze psů a
zároveň zrušuje OZV č. 2/2008.
5/2/2014 1. souhlasí se smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva č. UZSVM/S/22927/2014-HMSR, kde převodcem je Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a nabyvatelem obec Postřižín.
2. ukládá starostce smlouvu podepsat
6/2/2014 - prohlašuje, že pozemek st. p. č. 110/2 v k.ú. Postřižín obec využije k podpoře veřejné a
sportovní činnosti, k výchově a vzdělávání v obci Postřižín, neboť se jedná o pozemek pod částí
sportovních kabin v areálu sportovního hřiště, které je ve vlastnictví obce. Pozemek bude nadále obcí
využíván a sloužit k výše uvedeným účelům a to minimálně po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnického
práva.
7/2/2014 - schvaluje inventarizační komisi ve složení p. Vratislav Svoboda - předseda, Mgr. Miroslav
Jurák a paní Markéta Fálová – členy komise.
8/2/2014 - odvolává členy správní a dozorčí rady Postřižínské sportovní zapsaného ústavu. Za správní
radu pana Patrika Volhejna, pana Ing. Aleše Jakubíka, pana Daniela Marcola, za dozorčí radu paní
Marcelu Šatanovou, pana Mgr. Karla Krykorku a pana Pavla Šatana.
9/2/2014 - schvaluje prodej pozemku st. par. č. 587 o výměře 10 m2 a st. par. č. 54/160 o výměře 38 m2
za cenu 1500,- Kč/m2.

10/2/2014 - schvaluje rozpočtovou úpravu č. 4. Tato úprava zvyšuje příjmy a výdaje o čerpanou dotaci
na volby ZO, a přesun finančních prostředků mezi paragrafy.

11/2/2014 1. schvaluje jako dodavatele výstavby opěrní zdi MŠ firmu Svit Stavitelství s.r.o. v celkové ceně
155.187,- Kč.
2. ukládá panu místostarostovi Fojtů projednat podmínky Smlouvy o dílo a předložit ke schválení
ZO.
12/2/2014 1. neschvaluje zařazení návrhu změny Z2/11 dopravní infrastruktura a Z2/12 do do Změny
územního plánu obce Postřižín.
2. ukládá p. Fojtů pověřené osobě, předat závazný pokyn pořizovateli změny č. 2 územního plánu
obce Postřižín.
13/2/2014 1. schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor Centru volného času Postřižíňáček.
2. ukládá starostce smlouvu podepsat.
14/2/2014 - schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako přebytkový. Příjmy ve výši 13.389.700,- Kč a
výdaje ve výši 13.264.000,- Kč. Přebytek ve výši 125.700,-.
15/2/2014 1. schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy.
2. ukládá starostce smlouvu podepsat.
16/2/2014 - bere na vědomí jmenování Stavební komise a komise Kulturní a sportovní.
17/2/2014 - schvaluje odměnu ve výši 0,- Kč paní Haně Roubíkové, paní Ivaně Portlové, paní Markétě
Fálové, Radce Kňourkové, paní Bohuslavě Tancošové a panu Jindřichu Neumannovi.
18/2/2014 - schvaluje finanční limit pro starostku obce do výše 40.000,- Kč na jednotlivou platbu bez
schválení zastupitelstva.
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Pavel Vojta
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