Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.3.2019
Zastupitelstvo obce:
• Schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Postřekov.
• Schvaluje ověřovatele zápisu Jaromíra Steinbergera a Jiřího Královce.
• Schvaluje přesun finančních prostředků z fondu „Amundi CR Krátkodobých dluhopisů“ a „KB
Absolutních výnosů“ do fondu „Amundi CR krátkodobý“ a dále přesun finančních prostředků
z fondu „Amundi Bond Global Aggregate (CZK)“ do fondu „First Eagle Amundi (CZK)“.
• Schvaluje účelový příspěvek panu Pavlu Berouškovi ve výši 5.000,-Kč na zabezpečení běžeckého
závodu a pověřuje starostu obce podpisem VPS.
• Schvaluje účelový příspěvek na opravu kaple u Dobré vody v Draženově ve výši 10 000,-Kč, před
uzavřením VPS bude žádost doplněna o vyplněný předepsaný tiskopis žádosti a bude doplněn
položkový rozpočet.
• Schvaluje nevyužít cenovou nabídku nakladatelství CBS s.r.o. na prezentaci obce v publikaci
„Domažlicko z nebe“.
• Schvaluje nákup 250 ks židlí od firmy PEŠKA - židle a křesla s.r.o., tmavý dekor, za cenu 781 Kč / ks
bez DPH.
• Bere na vědomí návrh na stanovení pracovní skupiny pro zpracování zadání pro vyhotovení
studie/architektonického návrhu na rekonstrukci č.p. 197.
• Schvaluje revokaci usnesení číslo 20190215/14 pro nedostatečné odůvodnění ceny nižší než
obvyklé.
• Schvaluje prodej pozemků parc. č. 360/4 a 360/5 za cenu 400,-Kč/m2 a ukládá starostovi zveřejnění
záměru v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
• Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2594/1 za cenu 400,-Kč/m2 a ukládá starostovi zveřejnění
záměru v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
• Schvaluje na základě doporučení výběrové komise zadání veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny
na kapli sv. Jakuba v Postřekově“ firmě Vladislav Marek za nabídkovou cenu 411.200,-Kč bez DPH,
neboť předložila nejvýhodnější nabídku.
• Schvaluje účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 ve výši 61.710,-Kč.
• Schvaluje uzavření příslušných smluv se společností GasNet, s.r.o. na přeložku plynárenského
zařízení u MŠ s přepokládanou cenou 23.000,-Kč bez DPH.
• Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické se společností ČEZ distribuce s.r.o. s předpokládanou cenou do 70.000,- Kč bez
DPH. Pokud společností ČEZ distribuce s.r.o. nepřistoupí na uvedenou cenu, smlouva nebude
uzavřena a dojde k přepracování PD tak, aby nevznikla nutnost přeložek plynárenského a
distribučního zařízení.
• Bere na vědomí cenovou nabídku společnosti ARCH Consulting s.r.o. na realizaci zadání VZMR na
dodavatele elektrické energie.
• Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019.
• Schvaluje realizaci odkupu areálu bednárny za současný kurz v souladu s uzavřenou kupní
smlouvou.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 12.4.2019 v 17:30.
Petr Anderle, starosta obce
Usnesení zasedání zastupitelstva obce je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce) a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne: 23.3.2019

Sejmuto dne: ……………………………

