Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.04.2020
Zastupitelstvo schvaluje:
•

Pro připravovanou rekonstrukci základní školy zdroj energie pro vytápění plynové absorpční
tepelné čerpadlo, doplněné bilaterální zdrojem – plynovým kondenzačním kotlem.

•

realizaci prodeje pozemku parc. č. 2626 k. ú. Postřekov o výměře 80 m2 za cenu 25,-Kč/m2,
která byla schválena zastupitelstvem obce v r. 2014

•

záměr směny pozemků parc. č. 2931/1 a 396/34 (vlastní paní Burešová) za parc. č. 396/42,
2926/1, 2926/3, 2927/2 a 396/40 (v majetku obce) s doplatkem 200,-Kč/m2.

•

odkup pozemků parc. č. 396/7 a 396/70 k. ú. Postřekov v celkové výměře 2013 m2 za cenu
452 925,-Kč, tj. 225,-Kč/m2 a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.

•

zadání VZMR „Sdružené služby na dodávku zemního plynu pro odběrná místa obce Postřekov
a její příspěvkovou organizaci“ dodavateli Pražská plynárenská a.s., Národní 37, 110 00 Praha
1, IČ: 60193492 za nabídkovou cenou 297 990,-Kč bez DPH a uzavření smlouvy o dílo.

•

schvaluje účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti PK v roce 2020 ve výši 62.260,Kč.

•

pronájem místa na budově č. p. 100 společnosti United Networks SE, Nepomucká 1232/215,
326 00 Plzeň, IČ: 03579051 za cenu 8 000,-Kč/rok a pověřuje starostu uzavřením nájemní
smlouvy.

•

zadání VZMR „Rekonstrukce fasády tělocvičny“ zhotoviteli Ing. Oldřich Kovařík, Chodov 208,
345 33 Trhanov, IČ: 12866971 za nabídkovou cenou 596 537,-Kč bez DPH a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo.

•

zadání VZMR „Oprava MK č. 18c v OZ v Postřekově“ zhotoviteli FINALKOM s.r.o., Kocourov
36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155 za nabídkovou cenou
1 880 000,-Kč bez DPH a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

•

revokaci usnesení č. 20190730/9 a 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),
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 867, David Heindl.

•

z důvodu cenové výhodnosti výjimku z VS č. 2/2017 zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a schvaluje zadání VZMR na prodloužení vodovodu a kanalizace společnosti PRAVES
s.r.o., Petrovická 286, 344 01 Domažlice, IČ: 18230547 za cenu 453 148,65 Kč bez DPH a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

•

z důvodu cenové výhodnosti a současně nepodání jiných nabídek, výjimku z VS č. 2/2017
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje zadání VZMR na přeložku plynovodní
přípojky MŠ VEToP spol. s r.o., Vodní 375, 345 61 Staňkov za nabídkovou cenu 78 318,60 Kč
bez DPH.

•

prominutí nájmu za prostory určené k podnikání v č. p. 197 za období duben a květen.
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Zastupitelstvo neschvaluje:

•

odklad platby nájmu za prostory určené k podnikání v objektu č.p. 197 o 3 měsíce v souladu
s vládním usnesením.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 15.5.2020.2019 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

