Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 30.3. 2015 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Postřelmově.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 15 členů.
Zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Návrhová komise ve složení: Ing. Daniela Sonntágová, Ing. Petr Vepřek, Vratislav Rak,
předkládá zasedání zastupitelstva obce tento návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) Převedení hospodářského výsledku ve výši 24 602,88 Kč za kalendářní rok 2014 - Mateřské školy
Postřelmov, příspěvkové organizace Nová 404 789 69 Postřelmov takto:
- 80% do fondu odměn tj. 19 682,30 Kč
- 20% do rezervního fondu tj. 4 920,58 Kč
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

b) Převedení hospodářského výsledku ve výši 27 133,79 Kč za kalendářní rok 2014 - Základní školy
Postřelmov, okres Šumperk příspěvkové organizace Školní 290 789 69 Postřelmov takto:
- 80% do fondu odměn tj. 21 707,03 Kč
- 20% do rezervního fondu tj. 5 426,76 Kč
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

c) Rozpočtové opatření č. 1 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: 15

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

Rozpočtová
změna č. 1
- 34
2 517
- 2 551
2 551
zdrž: 0

Rozpočet
po změnách
64 282
70 766
- 6 484
6 484
schváleno

d) Souhlasné prohlášení o zániku vlastnického práva pozemkové parcely č. 674 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 9 m², zapsaná na L.V. 10001, Katastrální území 726176 a obec Postřelmov u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk z vlastnictví obce
Postřelmov ve prospěch nabyvateli práva panu M. S., Postřelmov169. Znění souhlasného prohlášení o
zániku vlastnického práva je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

e) Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0107504129 ze dne 11.1.2000 uzavřené mezi Českou spořitelnou
a.s. a obcí Postřelmov k pohledávkám pojištění budovy č.p 520 v ul. Závořická Postřelmov.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

f) Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP- P/0107504129 mezi Českou spořitelnou a.s.
a obcí Postřelmov na budovu č.p. 520.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

g) Koncepci rozvoje Základní školy Postřelmov, okres Šumperk příspěvkové organizace, Školní 290,
789 69 Postřelmov na rok 2015 – 2018 a plán evaluace Mateřské školy Postřelmov, příspěvkové
organizace Nová 404, 789 69 Postřelmov na období 2014 – 2015.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

h) Stanovení priorit realizace společných zařízení – budování polních cest v k.ú Postřelmov v tomto
pořadí:
1. etapa - HC 1, VC 1, VVC 10,
2. etapa - HC 5, HC 4,
3. etapa - VVC 6, VVC 2,
4. etapa - VVC 16, VC 5,
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

i) Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmov podle předloženého návrhu
na úseku projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních
komunikacích, s účinností o nabytí právní moci rozhodnutím o udělení souhlasu Krajským úřadem
pro Olomoucký kraj. Veřejnoprávní smlouva je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

j) V souladu s nařízením vlády ze dne 16.3.2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev se od 1.4.2015 mění měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce Postřelmov takto:
místostarosta obce
člen rady obce
předseda výboru
předseda komise
člen výboru a komise
člen zastupitelstva

7 245,-Kč
1 977,-Kč
1 615,-Kč
1 615,-Kč
1 428,-Kč
683,-Kč

Měsíční odměny se neuvolněným členům zastupitelstva obce za jejich funkce nesčítají. V případě
souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za nejvyšší
funkci.
pro: 14

proti: 0

zdrž: 1

schváleno

k) Koupi části pozemku do vlastnictví obce Postřelmov (kupující) od manželů J.W. a M.W. (prodávající),
Postřelmov 35, odděleného z pozemku parc.č. 173 – zahrada o výměře cca 16m² (přesná výměra bude
známa až po geometrickém zaměření a oddělení pozemku) za účelem rozšíření místní komunikace
v části V Kopci. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 50,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s oddělením pozemku a registrací smlouvy na katastru nemovitosti na katastrálním
úřadě pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

2. Zastupitelstvo obce j m e n u j e:
a) Na návrh předsedy kontrolního výboru Mgr. Miroslava Šimáka členku kontrolního výboru:
Pavlínu Zatloukalovou
pro: 14

proti: 0

zdrž: 1
2

schváleno

3. Zastupitelstvo obce u k l á d á radě obce:
a) Pověřit školskou komisi zpracováním dlouhodobé koncepce rozvoje MŠ, ZŠ a mimoškolních aktivit
mládeže do roku 2022 v oblasti materiální a pedagogické včetně vyspecifikování finanční náročnosti.
Termín : 11/2015
pro: 14

proti: 0

zdrž: 1

schváleno

b) Zajistit rozhodnutí o demolici objektů v majetku A.K. č.p. 91 a J.M. č.p. 57.
pro: 14

proti: 0

zdrž: 1

schváleno

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a) Zprávu starosty o činnosti rady obce od 18.12.2014 do 30.3.2015.
b) Zprávu o činnosti finančního výboru.
c) Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
d) Zprávu o provedené inventuře majetku obce k 31.12.2014.
e) Zprávu o činnosti kulturní a sportovní komise.
pro: 14

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
místostarosta

…………………………..
Jaroslav N i m r i c h t r
starosta
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Příloha k usnesení ZO - k bodu č. 1.d).
SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ
O ZÁNIKU VLASTNICKÉHO PRÁVA
sepsané dle ust. §40 odst. 3 vyhlášky č 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č.265/1992 Sb.,
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon ě. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),ve znění
pozdějších předpisů, (katastrálnívyhláška), veznění vyhláškyč. 164/2009 Sb.
Označení nabyvatele práva :
Pan Miroslav Sal nar. 12.09.196, rodné číslo 660912120, bytem Postřelmov Žerotín, 789 69 Postřelmov.
Označení dosavadního vlastníka, jehož vlastnické právo zaniklo:
Obec Postřelmov, Komenského I93, 789 69 Postřelmov, IČ 00303232, zastoupená Jaroslavem Nimrichtrem,
starostou obce.
Označení nemovitosti:
Pozemková parcela č. 674 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, zapsaná na listu vlastnictví číslo 10001 pro
Katastrální území 726176 a obec Postřelmov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Šumperk.
Označení práv, která nabyvateli práva vznikla:
Vlastnické právo ke shora uvedené nemovitosti ve prospěch Miroslav Soural nar.12.09.1966, rodné číslo
66091212003, bytem Postřelmov Žerotínova 769 69 Postřelmov.
Odkaz na ustanovení zvláštního předpisu, podle kterého ke vzniku, změně nebo zániku práva došlo:
Ustanovení § 1089 odst. 1 a násl. z.č.89/2012 Sb., obč. zák.
Uvedení právních skutečností, které vedly ke vzniku, změně nebo zániku práva:
Dne 21 .11.1967 čsl. stát - MNV Postřelmov prodal manželům .Ianu a Marii Souralovým – oba bytem Postřelmov
část svého pozemku odděleného z parc. č. 733/I5, podle geometrického plánu číslo zakázky 209-920-44-6
z 30.06.1966 označeného jako parc. č. 729/7 o výměře 108 m2. Kupní smlouva o prodeji pozemku parc. č. 729/7
byla sepsána Státním notářstvím v Šumperku - notářským zápisem 2 N 1212167 a registrována dne 09.01.1968 pod
číslem jednacím - R I 8/68. V rozporu s předmětnou kupní smlouvou došlo k chybě v psaní a nákresu katastrální
mapy tak, že z části pozemku parc. č. 729/7 o výměře 108 m 2 nově vznikla tato byla zapsána na list vlastnictví
číslo 10001 pro Katastrální území 726176 a obec Postřelmov - do vlastnictví obce Postřelmov.
Předmětný pozemek parc. č. 674 je v uzavřeném dvoře nabyvatele. Nabyvatel a předcházející rodinní vlastníci byli
vždy v dobré víře, že pozemek nyní označený jako parc. č. 674 byl od r. 1968 jejich vlastnictvím.
Prohlášení o nespornosti práv k nemovitostem:
Účastníci tímto souhlasně prohlašují, že práva ke shora uvedené nemovitosti nejsou mezi nimi sporná ani pochybná,
a že podpisem tohoto souhlasného prohlášení se iroslav Soural jako nabyvatel stane výlučným vlastníkem
předmětné nemovitostí, a že na základě tohoto souhlasného prohlášení bude proveden Katastrálním úřadem pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk zápis do katastru nemovitostí, jímž bude dosaženo souladu již
nastalého právního stavu se stavem v katastru nemovitostí.
Toto souhlasné prohlášení o zániku vlastnického páva k pozemku parc.č. 674 bylo projednáno Radou obce
Postřelmov dne 25.2.2015 usnesením č. 8/13 a Zastupitelstvem obce Postřelmov dne 30.3.2015 usnesením č. 1. d)
Závěr:
Všichni účastníci tohoto souhlasného prohlášení prohlašují, že toto bez výhrad uznávají a s celým obsahem tohoto
prohlášení vyslovují souhlas a že nejsou jim známy skutečnosti, které by toto prohlášení činily sporným, či
pochybným.
Smluvní strany prohlašují, že si text souhlasného prohlášení důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že toto bylo
uzavřeno podle skutečné a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojují své podpisy.
V Postřelmově dne:
Jaroslav Nimrichtr
starosta obce

Miroslav Soural
nabyvatel
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Příloha k usnesení ZO - k bodu č. 1.i).
Veřejnoprávní smlouva
uzavřena mezi níže uvedenými smluvními stranami:
1. Město Zábřeh
zastoupeno starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D.
se sídlem v Zábřeze, Masarykovo nám. 510/6, PSČ 789 01
IČ 00303640
a
2. Obec Postřelmov
Zastoupena starostou obce Jaroslavem Nimrichtrem
se sídlem v Postřelmově, Komenského 193, PSČ 789 69 Postřelmov
IČ: 00303232
Článek I. Úvodní ustanovení
Na základě usnesení Rady města Zábřeh, č. usnesení ……………………………., ze dne ……………….., usnesení
Zastupitelstva města Zábřeh, č. usnesení ………………………………………….., ze dne …………….., a dále na základě
usnesení Zastupitelstva obce Postřelmov ze dne 30.3.2015, č. usnesení 1. i), se obě smluvní strany dohodly na
uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
Článek II. Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude město Zábřeh
namísto orgánů obce Postřelmov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům
obce na úseku projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky
proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i
přestupky proti občanskému soužití, a to podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích.
Článek III. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Město Zábřeh bude vykonávat ve správním obvodu obce Postřelmov přenesenou působnost svěřenou obci
zákonem podle § 53 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Článek IV. Úhrada nákladů
1.) Obec Postřelmov se zavazuje uhradit městu Zábřeh náklady spojené s výkonem přenesené působnosti dle
ustanovení čl. II. a III. této smlouvy. Dohodnutá výše nákladů činí 1.000,00 Kč (slovy: “jeden tisíc korun českých“)
za každý přestupek, spáchaný podezřelým s trvalým pobytem v obci Postřelmov, a dále za každý přestupek, který
bude oznámen městu Zábřeh a k jehož projednání by jinak bez uzavření této smlouvy byla příslušná obec
Postřelmov. Za jeden přestupek se pro účely náhrady nákladů považuje jeden přestupek (jedna skutková podstata
přestupku), z něhož bude podezřelá jedna osoba, a to pokud bude zahájeno řízení o přestupku nebo bude věc
řešena v příkazním řízení, či bude ve věci konáno společné řízení. Město Zábřeh bude projednávat i přestupky
spáchané na jeho území v případě, že podezřelý má trvalý pobyt na území obce Postřelmov. Vzniknou-li v řízení o
přestupku nutné vícenáklady, budou připočítány k požadované částce.
2.) Smluvní strany se touto veřejnoprávní smlouvou dohodly, že takto dohodnutá výše ceny nákladů, spojených
s výkonem přenesené působnosti dle ustanovení čl. II. a III. a bodu 1.) čl. IV. této veřejnoprávní smlouvy, je pro
tyto smluvní strany závazná v období od data, ke kterému rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o
udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy nabude právní moci, do 30. 6. 2020.
3.) Vyúčtování úhrady nákladů za kalendářní měsíc, ve kterém bude výkon přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků pro obec Postřelmov uskutečňován, provede město Zábřeh vždy k poslednímu dni
příslušného kalendářního měsíce. Faktury na úhradu nákladů budou mít splatnost do 10 kalendářních dnů ode dne
doručení vystavené faktury městem Zábřeh.
4.) Výnosy z pokut a náhrady nákladů řízení uložených orgány města Zábřeh při výkonu přenesené působnosti
pro obec Postřelmov dle této smlouvy jsou příjmem města Zábřeh.
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Článek V. Společná ustanovení
1.) Tato smlouva se uzavírá podle ustanovení § 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění.
2.) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 06. 2020. Lze ji ukončit písemnou dohodou smluvních
stran.
3.) Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého
kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
4.) Smluvní strany zveřejní text veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 kalendářních dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.
5.) Jakékoliv změny této veřejnoprávní smlouvy lze uskutečnit pouze písemnými oboustranně podepsanými,
očíslovanými, nedílnými dodatky k této smlouvě a pouze za udělení souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje
s takto vyhotoveným dodatkem, přičemž takový dodatek je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci.
6.) Po dobu platnosti této smlouvy zveřejní smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této veřejnoprávní smlouvy a o jejím předmětu.
7.) Přílohou této veřejnoprávní smlouvy je usnesení Rady města Zábřeh, č. usnesení ……………………, ze dne
………………., usnesení Zastupitelstva města Zábřeh, č. usnesení ……………………….., ze dne …………….., usnesení
Zastupitelstva obce Postřelmov, č. usnesení 1. i), ze dne 30.3.2015, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
8.) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden stejnopis obdrží
město Zábřeh, jeden stejnopis obdrží obec Postřelmov a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Olomouckého kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
V Zábřehu dne ………………………….

V Postřelmově dne ………..

…………………………………………..
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

…………………………………………..
Jaroslav Nimrichtr
starosta
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