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Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.5.2021
Zastupitelstvo schvaluje:
•

zadání VZMR „Projektant rekonstrukce kulturního domu“ architektce Mgr. akad. arch.
Radka Kurčíková, se sídlem Za školou 182, 281 41 Ratboř, IČ: 67757464, za nabídkovou cenu
2.000.000 Kč bez DPH. Návrh rekonstrukce kulturního domu od účastníka VZMR Mgr. akad.
arch. Radky Kurčíkové byl vyhodnocen komisí pro hodnocení nabídek jako vítězný a účastník
bude vyzván k dopracování návrhu.

•

ustanovení 5členné hodnoticí komise pro posouzení žádostí o sociální byty ve složení starosta,
místostarosta, člen KV, člen FV a zastupitel P. Volfík. Nájemné je stanoveno ve výši 64,70
Kč/m2.

•

pro přijetí OZV o místních koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí místního koeficient
ve výši 2.

•

pronájem části pozemku parc.č. 342/28, ostatní plocha, k.ú. Postřekov o výměře 150m2 za
cenu 10,-Kč/m2/rok nájemci Jaroslav Běhounek, Postřekov 68, 345 35 Postřekov s účinností
od 1.6.2021.

•

záměr na pronájem části pozemku parc. č. 342/28 K.ú. Postřekov za o výměře 100 m 2 dle
situačního výkresu a s možností postoupení nájmu třetí osobě při konání kulturních akcí.

•

záměr na prodej pozemku parc. č. 342/39, ostatní plocha, o výměře 48 m2 a parc. č. 342/40,
ostatní plocha, o výměře 43 m2, oba k.ú. Postřekov za cenu 200 Kč/m2.

•

záměr na prodej části pozemku parc. č. 443/29, ostatní plocha, k.ú. Postřekov o výměře 109
m2, dle GP č. 884-206/2021 pozemek nově označený parc. č. 443/40.

•

uzavření dodatku č. 2 k SoD na zakázku „MK č. 18 u školky – příslušenství, Postřekov“ a dále
sankci za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 54.000 Kč.

•

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Postřekov, DO, 2908 – kNN, smlouva č. IV-120015454/VB/001 se společností ČEZ distribuce a. s..
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Postřekov, DO, 2872/3 – KNN, smlouva č. IV-120011289/1se společností ČEZ distribuce a. s..

•
•

zadání podlimitní veřejné zakázky „Postřekov – obytná zóna pod tratí“ společnosti VIDA
GROUP s.r.o. se sídlem U Školky 355/19, 326 00 Plzeň, IČO: 291 58 206 za nabídkovou
cenou 10 891 840,22 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

•

záměr na pronájem prostor určených k podnikání v č.p. 179 za stejných podmínek, ale s
termínem na dobu neurčitou.

•

výjimku z VS č. 2/2020 zadávání VZMR a schvaluje uzavření smluv na dodávku elektrické
energie na rok 2022 a dodávku plynu na roky 2022-2023 se společností ČEZ a.s. dle cenové
nabídky ze dne 17.5.2021.

•

uzavření smlouvy č. 1190500039 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy.
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•

uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120076168 na realizaci přeložky kNN pro parkoviště u OU se
společností ČEZ distribuce a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
IČ: 24729035.

•

uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120076361na realizaci přeložky kNN v rámci rekonstrukce ZŠ
se společností ČEZ distribuce a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
IČ: 24729035.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 18.6.2021 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

