Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.7.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:



zastupitelstvo obce schvaluje přípravu původní rekonstrukce stávající budovy základní školy
a ukládá starostovi zajištění aktualizace projektové dokumentace původní rekonstrukce
budovy. Současně ukládá starostovi pokračovat v jednáních týkajících se zajištění finančních
prostředků pro rekonstrukci budovy základní školy dle architektonické studie. Pokud
nebudou zajištěny finanční prostředky na výstavbu dle architektonické studie do 31.12.2019,
bude provedena rekonstrukce stávající budovy základní školy bez sloučení ZŠ a MŠ.



zastupitelstvo schvaluje zadání VZMR „Pořízení elektromobilu pro obec Postřekov“
dodavateli Smart Custom Solutions s.r.o., 25101 Říčany - Radošovice, Bohuslava Martinů
584/4, IČ 08149992 za nabídkovou cenou 322.149,-Kč bez DPH.



zastupitelstvo 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.
V celkovém součtu zastupitelstvo schvaluje směnu uvedených pozemků o celkové výměře
1320 m2 vedených na LV 1 Obec Postřekov za uvedené pozemky o celkové výměře 750 m2
vedených na LV 840 a 867, Karel a David Heindlovi.



zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. 2584/2 k.ú. Postřekov o výměře 38 m2 a
parc. č. 2603 o výměře 138 m2 společnosti PM REAL s.r.o., se sídlem Kozinova 44, 344 01
Domažlice, IČ 29114225 za cenu 350,-Kč/m2.



zastupitelstvo schvaluje demolici areálu bývalého podniku „bednárny“ a schvaluje využití
prostoru jako odpočinkovou zónu. Dále ukládá starostovi obce zadat zpracování územní
studie na veřejné prostranství.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 16.8.2019 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

