Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 20. 9. 2017 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Postřelmově
____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 14 členů.
Zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Návrhová komise ve složení: Josef Doubrava, Vratislav Rak, Ing. Petr Vepřek,
předkládá zasedání zastupitelstva obce tento návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 4 obce Postřelmov na rok 2017 ve znění, jak je uvedeno v příloze originálu
tohoto usnesení.
Údaje v tabulce jsou v tis. Kč. Rozpočet se schvaluje se schodkem ve výši 11 320 tis Kč, který bude
kryt financováním ve výši 11 320 tis Kč. Rozpočtové opatření se týká změn mezi jednotlivými
položkami v příjmech a výdajích a nemá dopad do celkových příjmů a celkových výdajů.
Schválený rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočet po změnách
pro: 14

Příjmy
57 059
479
11
0
0
57 549
proti: 0

Výdaje
67 674
1 184
11
0
0
68 869

Rozdíl
-10 615
-705
0
0
0
-11 320
zdrž: 0

Financování
10 615
705
0
0
0
11 320
schváleno

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje.
pro: 14

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

c) Souhlas s provedením zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Víceúčelový areál pro trénink IZS
a sportovní aktivity mládeže“.
pro: 8

proti: 5

zdrž: 1

schváleno

d) Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace,
který se mění v čl. IV. – Doplňková činnost odstavec 1. se nahrazuje textem ve znění:
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel
povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tuto doplňkovou činnost:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech
činnosti: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace je
přílohou tohoto usnesení.
pro: 14

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

e) Smlouvu o závazku mezi Státním pozemkovým úřadem, krajským pozemkovým úřadem pro
Olomoucký kraj – pobočka Šumperk a obcí Postřelmov na realizaci „Polní cesty HC 4 a HC 5 v k.ú.
Postřelmov“.
pro: 14

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

f) Odpis pohledávek ve výši 122 378,- Kč z důvodu jejich nevymahatelnosti. Důvodem odpisu
pohledávek vzniklých v letech 2008 - 2014 je zejména ukončené konkurzní řízení pro nedostatek
majetku, usnesení o osvobození placení pohledávek a dále jsou exekuce nedobytné z důvodu
nemajetnosti dlužníka.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 1

schváleno

2. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:
a) Před vypsáním a schválením zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Víceúčelový areál pro trénink
IZS a sportovní aktivity mládeže“ projednat toto zadávací řízení se zastupiteli.
pro: 14

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

b) Zpracovat návrh opatření, která sníží zátěž na obytnou zónu v části Vyhnálov vznikající při realizaci
činností / aktivit v lokalitě „Pískáč“ ve spolupráci s občany této lokality.
Termín
1.12.2017.
pro: 1

proti: 9

zdrž: 4

neschváleno

c) Zajistit informování občanů o významných akcích, zveřejněním na webových stránkách obce, ve
zpravodaji STŘELA a u akcí, kde je projektová dokumentace nebo studie vizualizace, studie na
veřejně přístupném místě např. vývěska v centru obce, KD, OÚ.
Jedná se konkrétně:
- Víceúčelový areál pro trénink IZS a sportovní aktivity mládeže“.
Termín
30.10.2017
- Vybudování specializovaných učeben a bezbariérovost ZŠ Postřelmov.
Termín
30.10.2017
- Rekonstrukce objektu č.p. 10.
Termín
30.10.2017
pro: 14

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

d) Aktualizovat „Plán obnovy rozvoje obce Postřelmov“ (POROP).
pro: 14

proti: 0

Termín 31.1.2018

zdrž: 0

schváleno

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.
b) Zprávu starosty o činnosti rady obce od 21.6.2017 do 20.9.2017.
c) Informaci o rozpočtovém opatření č. 3.
d) Plnění rozpočtu obce za leden - srpen 2017.
pro: 14

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

e) Informaci o plánované výstavbě bytového domu na pozemku parc. č. 924 v k.ú. Postřelmov.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 3

schváleno

Závěr:
Usnesení bylo schváleno ve všech bodech mimo bodu 2.b)
Všechny návrhy jsou nedílnou součástí usnesení.
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu o průběhu jednání zastupitelstva obce.
……………………..
Mgr. Petr Hecl v.r.
člen rady obce

……………………..
Jaroslav Nimrichtr v.r.
starosta

Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.9.2017 – bod č. 1. d)

DODATEK č. 6
Ke zřizovací listině Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo obce Postřelmov na svém zasedání dne 20.9.2017 schválilo pod číslem usnesení 1. d)
ve zřizovací listině Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace - ze dne 1.10.2002
dodatku č. 1 ze dne 16.3.2004, dodatku č. 2 ze dne 27.9.2005; dodatku č. 3 ze dne 23.12.2008, dodatku
č. 4 ze dne 22.12.2009; dodatku č. 4 ze dne 18.12.2014 následující změnu.

A) Článek IV. má tento nový text:
čl. VI.
Doplňková činnost
2. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel
povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tuto doplňkovou činnost:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech
činnosti: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.

Tento „Dodatek č. 6“ zřizovací listiny tvoří nedílnou součást zřizovací listiny Mateřské školy
Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace a nabývá účinnosti 20.9.2017.
V Postřelmově dne: 20.9.2017

Jaroslav Nimrichtr v.r
starosta

