Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 29.6. 2015 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Postřelmově.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 13 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 s c h v a l u j e:
a) Rozpočtové opatření č. 2 obce Postřelmov na rok 2015 ve znění, jak je uvedeno v příloze originálu
tohoto usnesení.
Údaje v tabulce jsou v tis. Kč. Rozpočet se schvaluje se schodkem ve výši 6 484 tis Kč, který bude
kryt financováním ve výši 6 484 tis Kč.

Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Financování
pro: 13

Schválený
rozpočet
64 316
68 249
- 3 933
3 933
proti: 0

Rozpočtová
změna č. 1
- 34
2 517
- 2 551
2 551

Rozpočtová
změna č. 2
1 219
1 219
0
0
zdrž: 0

Rozpočet
po změnách
65 501
71 985
- 6 484
6 484
schváleno

b) Závěrečný účet obce Postřelmov za rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014 s výtkou.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

c) Roční účetní závěrku obce Postřelmov za účetní období roku 2014 zahrnující rozvahu, výkaz zisků
a ztrát, přílohu a výkaz FIN 2 – 12M.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

d) Roční účetní závěrku příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Postřelmov za
účetní období roku 2014 zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

e) Rozpočtové opatření č.1 Sociálního fondu obce Postřelmov na rok 2015 ve znění jak je uvedeno
v příloze originálu tohoto usnesení. Příjmy ve výši 210 tis. Kč a výdaji ve výši 209 tis. Kč, při
počátečním stavu Sociálního fondu ve výši 39 tis. Kč a předpokládaným zůstatkem k 31.12.2015 ve
výši 1 tis. Kč.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

f) Koupi pozemku parc.č. 1926 - ostatní plocha o výměře 71 m² do vlastnictví obce Postřelmov od
vlastníka nemovitosti V.H., Postřelmov 130. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 100,- Kč/m².
Kupující (obec Postřelmov) uhradí veškeré náklady spojené s registrací smlouvy na katastru
nemovitosti na katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk. Daň z nabytí
nemovité věci hradí obec Postřelmov.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

g) Přijetí neinvestičního příspěvku ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje a znění smlouvy
o poskytnutí příspěvku obci Postřelmov na zajištění akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných
hasičů (JSDH) Postřelmov, kterou uzavře Olomoucký kraj (poskytovatel) s obcí Postřelmov
(příjemce).
Zastupitelstvo dále schvaluje spolufinancování JSDH Postřelmov z rozpočtu obce pro rok 2015
minimální částkou ve výši 22 500,-Kč, tj. 60% z celkově vynaložených nákladů. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

h) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí Postřelmov, a příjemcem,
Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční
dotace v takové výši, která odpovídá 10% povinnému podílu obce Postřelmov na části nákladů
projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, která
se týká obce Postřelmov, maximálně však ve výši 19 200,-Kč.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

i) Bezúplatný převod účelových polních cest VC 3 vybudované na pozemcích parc.č. 127/2 a parc.č.
1795 a VVC 1 vybudované na pozemku parc.č. 1771/19 v k.ú. Postřelmov od České republiky –
Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk
do majetku obce za celkovou účetní investiční hodnotu díla ke dni předání 4 446 454,00Kč (s DPH),
jako společné zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav a příslušné projektové
dokumentace.
Dílo bylo předáno na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“ ze dne 4.6.2015, který za
přejímajícího - obec Postřelmov převzal Jaroslav Nimrichtr – starosta obce (rozhodnutí zastupitelstva
obce ze dne 24.3.2014 č. usnesení bod 1. f).
Na přejímacího přechází záruky uvedené ve smlouvě o dílo č. 324-2013-521101 uzavřené dne
29.8.2013 mezi objednatelem stavby - Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk a zhotovitelem stavby - Ekostavby Brno a.s. Záruční
doba je v délce 60 měsíců od převzetí dokončeného díla.
pro: 13

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

2. Zastupitelstvo obce u k l á d á radě obce:
a) Zajistit dotační program na realizaci akce rekonstrukce objektu č.p.10. Bez dotačního titulu nebude
akce zatím realizována.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 1

schváleno

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a) Zprávu starosty o činnosti rady obce od 30.3.2015 do 29.6.2015.
b) Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
c) Zprávu o výsledcích hospodaření obce za období leden až květen 2015.
d) Zprávu o činnosti kulturní a sportovní komise.
pro: 12

proti: 0

zdrž:

1

schváleno

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 P u m p r l a v.r.
místostarosta

…………………………..
Jaroslav N i m r i c h t r v.r.
starosta
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