Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.5.2020
Zastupitelstvo schvaluje:

•
•

finanční dar fyz. osobě Ig. Arch. J.K. ve výši 3.000 Kč za podíl na zpracování zadání pro
vyhotovení studie/architektonického návrhu na rekonstrukci objektu č. p. 197 – Hotel U
Nádraží,
zařazení území obce Postřekov do územní působnosti MAS Český les, z. s., na programové
období 2021 – 2027,

•

odkup pozemku parc. č. 306/7 k.ú. Postřekov o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha za
celkovou cenu 5.680,-Kč a odkup pozemku parc. č. 2424/10 k.ú. Postřekov o výměře 45 m2, druh
pozemku vodní plocha, za celkovou cenu 950,-Kč. Náklady na vklad do KN hradí obec,

•

obec Postřekov nebude pořádat kulturní akce o Svatojakubské pouti 2020 a vyzve potenciální
soukromé pořadatele a spolky o podání žádosti o finanční příspěvek na konání konkrétní akce,

•

odložení rekonstrukce topení budovy obecního úřadu na rok 2021, v letošním roce bude
provedeno zateplení stropu budovy obecního úřadu,

•

v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za
rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Postřekov bez výhrad,

•

převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Postřekov za rok 2019 ve výši 161.019.40 Kč do rezervního fondu organizace,

•

směnu pozemků parc. č. 2931/1 a 396/34 uvedených na LV 451 o celkové výměře 273 m2 za
pozemky parc. č. 396/42, 2926/1, 2926/3, 2927/2 a 396/40 vedené na LV 1 o celkové výměře
298 m2. Rozdíl ve výměrách 25 m2 ve prospěch nového majitele, bude doplacen částkou 200,Kč/m2, celkem 5.000,-Kč,

•

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci pro projekt
„Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus/Naturpark Oberer
Bayerischer Wald a CHKO Český les“ a schvaluje úhradu podílu ve výši 204.736,-Kč,

•

zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na stavbu „Postřekov – změna užívání
části objektu prodejny na tři sociální bytové jednotky“ společnosti Vladimír Švarc – provádění
staveb, Mlýnec 60, 345 35 Postřekov, IČ: 18720811 za nabídkovou cenu 5.351.041,34 Kč bez
DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 19.6.2020.2019 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

