Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.4.2019
Zastupitelstvo obce:
• Schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Postřekov.
• Schvaluje ověřovatele zápisu Janu Zuberovou a Petra Poláka.
• Bere na vědomí nabídku společnosti CETIN na uložení optického kabelu v lokalitě „pod tratí“
• Bere na vědomí předložený program „HODINOVÝ ÚDRŽBÁŘ – SENIOR PROGRAM“.
• Schvaluje výjimku z VS ZVZMR na schválení zhotovitele na dokončení splaškové kanalizace od č.p.
349 k č.p. 296.
• Schvaluje jako zhotovitele na dokončení splaškové kanalizace od č.p. 349 k č.p. 296 společnost
Praves, spol. s r.o..
• Schvaluje na základě doporučení výběrové komise zadání veřejné zakázky „Oprava krovu na kapli
sv. Jakuba v Postřekově“ firmě Františka Němce, IČ: 05426006.
• Schvaluje podání žádosti SPÚ o úplatný převod HOZ: Čerchovka, HOZ-OBJ. 62, Čerchovka, HOZ-OBJ.
27 a Čerchovka, HOZ-OBJ. 63.
• Schvaluje směnu pozemků parc. č. 3033/2 o výměře 372 m2 (ostatní plocha) a 2808/7 o výměře
948 m2 (trvalý travní porost) k. ú. Postřekov, vedené na LV 1 – Obec Postřekov za pozemky parc. č.
2870/25 o výměře 9 m2 (ostatní plocha) k. ú. Postřekov, vedený na LV 840 – Heindl Karel, pozemek
parc. č. 2898/4 o výměře 400 m2 (orná půda) a část pozemků 2892/1, 2892/2 a 2893 o výměře 341
m2 (orná půda) k.ú. Postřekov, vedené na LV 867 – Heindl David.
• Schvaluje z důvodu připravované studie na rekonstrukci objektu č.p. 197, pouze výměnu oken
v restauraci a v bytech nad restaurací objektu č.p. 197.
• Schvaluje finanční příspěvek Diakonii Západ na letní sociálně – aktivizační pobyt pro děti ze sociálně
vyloučených rodin ve výši 4.000,-Kč a ukládá starostovi uzavřít VPS.
• Schvaluje finanční příspěvek Sdružení hasičů ČMS, okrsek 12, Klenčí pod Čerchovem na činnost SDH
ve výši 2.000,-Kč a ukládá starostovi uzavřít VPS.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 17.5.2019 v 17:30.
Zveřejněno: 22.4.2019

Petr Anderle, starosta obce

