Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.1.2021
Zastupitelstvo schvaluje:

•

zadání VZMR „POSTŘEKOV/Modernizace VO společnosti Terris s.r.o., 60200 Brno - Staré Brno,
Nové sady 988/2, IČ: 29260981 za nabídkovou cenu 1.437.932,89 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s podmínkou, že u smlouvy o dílo bude doplněn položkový
rozpočet o typové označení svítidel.

•

uzavření úvěrové smlouvy reg. č. 99027719223 s poskytovatelem úvěru Komerční banka a.s.,
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: 45317054 na investiční úvěr do výše 60.000.000,Kč.

•

výjimku z VS č. 2/2020 o zadávání VZMR a schvaluje zadání architektonického řešení interiéru
základní školy společnosti Studio A91 dle předložené cenové nabídky do maximální částky
283 000,-Kč bez DPH na základě konkretizace jednotlivých řešení interiéru a ukládá starostovi
a místostarostovi obce projednat rozsah architektonického řešení s architekty.

•

v rámci zakázky ,,Postřekov-změna užívání části objektu prodejny na tři sociální byty“ vícepráce
v hodnotě 359 398,02 Kč bez DPH a uzavření dodatku č. 1 k SoD k vícepracem na uvedenou
zakázku.

•

podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2516/3 k.ú. Postřekov, ostatní plocha, o
výměře 67 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČ: 01312774 a souhlasí s úplatným převodem uvedeného pozemku.

•

vnitřní směrnici č. 1/2021 o poskytování benefitů pro zaměstnance obce dle předloženého
návrhu.

•

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021 a pověřuje ke kontrolám uvedených
v předloženém plánu.

•

pronájem pozemku parc. č. 1659/3 k.ú. Postřekov o výměře 2245 m2, ostatní plocha místnímu
spolku AVZO STSČ ZO Postřekov za cenu 0,10 Kč/m2/rok.

•

záměr na prodej pozemku parc. 342/35 k.ú. Postřekov o výměře 47 m2, druh pozemku ostatní
plocha a pozemku parc. 342/36 k.ú. Postřekov o výměře 42 m2, druh pozemku ostatní plocha.

•

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu s účinností 15 dnem po dni
vyhlášení.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 29.2.2021.2021 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

