Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 21. 6. 2017 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Postřelmově.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 13 členů.
V průběhu jednání se v 17,33 hod. dostavil člen zastupitelstva obce Mgr. Petr Hecl.
Zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Návrhová komise ve složení: Josef Doubrava, Ing. Petr Vepřek, Vratislav Rak,
předkládá zasedání zastupitelstva obce tento návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 2 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.
Schválený rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočet po změnách
pro: 13

Příjmy
57059
479
11
57549
proti: 0

Výdaje
67674
1184
11
68869

Rozdíl
-10615
-705
0
-11320
zdrž: 0

Financování
10615
705
0
11320
schváleno

b) Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku
parc. č. 1931/1 ost. pl. o výměře cca 620 m² v k.ú. a obci Postřelmov a části pozemku parc. č. 1044
ost. pl. o výměře cca 360 m² v k.ú. a obci Sudkov, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a obcí Postřelmov, IČ: 00303232, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena
smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho
roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodník Postřelmov – Sudkov“
kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

c) Rozpočet „Fondu obnovy vodovodu a kanalizace obce Postřelmov“ na rok 2017 s příjmy ve výši
2 838 tis. Kč a výdaji ve výši 1 275 tis. Kč při počátečním stavu 0 Kč a s předpokládaným konečným
zůstatkem k 31. 12. 2017 ve výši 1 563 tis. Kč. Rozpočet „Fondu obnovy vodovodu a kanalizace obce
Postřelmov“ na rok 2017 je přílohou tohoto usnesení.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a) Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.
b) Zprávu starosty o činnosti rady obce od 20.3.2017 do 21.6.2017.
c) Plnění rozpočtu obce za leden – květen 2017.
pro: 13

proti:

zdrž:

neschváleno

Závěr:
Usnesení bylo schváleno ve všech bodech.
Všechny návrhy jsou nedílnou součástí usnesení.
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu o průběhu jednání zastupitelstva obce.
……………………..
Ing. Jiří Pumprla v.r.
místostarosta

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

Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.6.2017 – bod č. 1. c)

Obec
Postřelmov
Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ: 00303232
Rozpočet Fondu obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2017
(v Kč)
Příjmy

Počáteční stav
Základní příděl - voda
Příděl voda 2017
Základní příděl - odpadní voda
Příděl odpadní voda 2017
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

Rozpočet
0
1 284 000
500 000
804 000
250 000
0
2 838 000

Výdaje

Rekonstrukce voda
Rekonstrukce ČOV a VAC
Ostatní výdaje
Výdaje - celkem

1 025 000
250 000
0
1 275 000

Konečný stav/příjmy-výdaje

1 563 000

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 21.6.2017

2

