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Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.6.2021
Zastupitelstvo schvaluje:

•

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Postřekov za rok 2020 bez výhrad.

•

účetní závěrku obce Postřekov sestavenou k 31. 12. 2020 se schodkem hospodaření ve výši
7.659.824,51 Kč a schvaluje úhradu schodku z přebytků minulých let z účtu 431 na účet 432
(nerozdělený zisk/nerozdělená ztráta z minulých let).

•

zadání VZMR ,,Vybavení hřiště MŠ herními prvky při rekonstrukci ZŠ a MŠ v Postřekově“
společnosti Hřiště Pod Květinou, Drhovle - Mladotice 34, 397 01 Drhovle u Písku,
IČ: 280880085 za nabídkovou cenu 427.573,-Kč vč. DPH.

•

pronájem části pozemku parc. č. 342/28 K.ú. Postřekov za o výměře 100 m2 za cenu 10,Kč/m2/rok nájemci Miroslav Běhounek, Postřekov 305, 345 35 Postřekov.

•

prodej pozemků p.č. 342/39, ostatní plocha, výměra 48m2a p.č. 342/40, výměra 43m2 ostatní
plocha, oba pozemky k.ú Postřekov, Janu a Jarmile Mitrovým do společného vlastnictví za
cenu 200 Kč/m2.

•

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. k.ú Postřekov, kupujícímu
Ladislavovi Knopfovi, Starý Pařezov 26, 34401 Domažlice za cenu 200 Kč/m2.

•

záměr na prodej pozemku parc. č. 2872/3 nově vymezený dle GP č. 887-260/2021 o výměře
904 m2, druh pozemku travní porost, k.ú. Postřekov za následujících podmínek:
- minimální nabídková cena je 900 Kč/m2
- nabídky budou podávané v zalepené obálce s nápisem „neotevírat-koupě pozemku parc.
č. 2872/3“
- získání stavebního povolení na stavbu RD do 3 let ode dne nabytí vlastnického práva k
pozemku, souhlas s užíváním stavby (popř. kolaudace) do 6 let ode dne nabytí
vlastnického práva k pozemku,
- nabídku může podat pouze fyzická osoba,
- smluvní pokuta ve výši 250 000 Kč pro případ porušení stanovených podmínek.

•

pronájem prostor určených k podnikání v č.p. 179 (prostory řeznictví) na dobu neurčitou za
měsíční nájemné ve výši 800,-Kč společnosti Eko Farma Uher. Spol, s.r.o., Rybník 8, 345 25
Hostouň, IČ: 26383527.

•

navýšení počtu zaměstnanců o 1 pracovní místo na pozici údržbář veřejného prostranství na
celkový počet 5 zaměstnanců obce v obecním úřadě a schvaluje uzavření dohody s ÚP na
poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti.

•

finanční příspěvek na pořádání pouťové kulturní akce 25.000,-Kč pro TJ Sokol Postřekov.
Příspěvek schvaluje jako účelový ve výši 10.000,-Kč na pořádání živé hudby a 15.000,-Kč na
zajištění občerstvení pro mládež a sportovní týmy s podmínkou, že nedojde k výběru
vstupného na uvedenou hudební akci.
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•

finanční příspěvek na pořádání pouťové kulturní akce 16.000,-Kč pro Petra Váchala (Hotel u
Nádraží). Příspěvek schvaluje jako účelový ve výši 16.000,-Kč na pořádání hudební akce
REGENT s podmínkou, že nedojde k výběru vstupného na uvedenou kulturní akci.

•

finanční příspěvek na pořádání pouťové kulturní akce 30.000,-Kč pro Jaroslava Běhounka
(Špillarka). Příspěvek schvaluje jako účelový ve výši 30.000,-Kč na pořádání hudební akce
MobyDick a U2 revival Brno vč. ozvučení s podmínkou, že nedojde k výběru vstupného na
uvedenou kulturní akci.

•

přesun finančních prostředků v rámci příspěvku SDH z položky Hudební produkce a atrakce
pro děti na Mlýnecké pouti v roce 2021 ve výši 15.000,-Kč a položky Oslavy 125+1 založení
SDH Postřekov ve výši 10.000,-Kč na položku Příspěvek na pořízení podlahového mycího
stroje do hasičské zbrojnice ve celkové výši 25.000,-Kč.

•

uzavření nájemní smlouvy č. 58N21/30 s SPÚ na pronájem pozemků parc. č. 396/31, 396,36,
2930, 412/41 a 412/111, k.ú. Postřekov v rámci stavby „POSTŘEKOV, OBYTNÁ ZÓNA POD
TRATÍ“.

Zastupitelstvo neschvaluje:
•

záměr o prodeji a prodej pozemku parc. č. 2407/1, druh pozemku ostatní plocha, k.ú.
Postřekov.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 28.6.2021 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

