Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.4.2021
Zastupitelstvo schvaluje:

•

účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Postřekov
bez výhrad.

•

převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Postřekov za rok 2020 ve výši 153 049,59 Kč následovně:
o
25 523,29 Kč pokrytí výsledku záporného hospodaření v hlavní činnosti PO
o
27 526,30 Kč převedení do rezervního fondu PO
o
100 000,- Kč převedení do rozpočtu zřizovatele.
zadání VZMR ,,Vybavení sálu kulturního domu“ na dodávku stolů do sálu KD společnosti
Antonín Kolář - PERSO International, 345 62 Holýšov – Neuměř 62, IČ: 12866032 za
nabídkovou cenu 307 720,-Kč vč. DPH.
zadání VZMR ,,Postřekov - změna užívání části objektu prodejny na tři sociální bytové
jednotky – kuchyňské linky“ společnosti LIMEX CB a.s., 11000 Praha - Staré Město, U staré
školy 113/6, IČ: 26030845 za nabídkovou cenou 244 734,-Kč bez DPH a pověřuje starostu
uzavřením kupní smlouvy.
prodej pozemku parc. 342/35, druh pozemku ostatní plocha o výměře 47 m2 a pozemku parc.
č. 342/36, druh pozemku ostatní plocha o výměře 42 m2 , oba k.ú. Postřekov, Jiřímu a Ludmile
Konopovým do společného vlastnictví za cenu 200,-Kč/m2.

•
•

•

•

schvaluje investiční záměr projektu “Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ
Postřekov” a podání žádosti o dotaci z Programu MF ČR 298 22 (298D2230) a schvaluje
spolufinancování projektu v rozsahu dle předloženého investičního záměru. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podáním žádosti o tuto dotaci.

•

rozsah předložených víceprací ve výši 251 071,98 Kč a ukládá starostovi uplatnění sankce za
nedržení termínu dokončení stavby dle smlouvy o dílo.

•

udělení souhlasu s bezúplatným pronájmem prostor určených k podnikání dle nájemní
smlouvy č. 1/2020 ze dne 11.3.2020 třetí osobě paní Haně Váchalové 345 35 Postřekov 248,
IČ: 09994246.

•

odkup části HOZ „Čerchovka, HOZ – OBJ. 20“, rok pořízení 1964 – 9,8 m (5,8 + 2 + 2) na
pozemcích parc. č. 412/40, 412/41 a 412/60 k.ú. Postřekov za cenu 3 830,-Kč a úhradu
znalečného ve výši 3 670,-Kč, celkem 7 500,-Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy č.
3001K21/202 s prodávajícím Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3 –
Žižkov, PSČ 180 00, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774.

Zastupitelstvo neschvaluje:

•

změnu platného územního plánu vyvolanou podáním podnětů na pořízení změny územního
plánu č.j. 351/2021 a č.j. 284/2021 a současně neschvaluje změnu návrhu územního plánu
předloženého zpracovatelem dne 9.11.2020.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 21.5.2021 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

