Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.2.2021
Zastupitelstvo schvaluje:

•

Strategický plán rozvoje obce Postřekov s účinností od 1.3.2021. S podmínkou, že karta Staré
školy č.p. 100 bude doplněna o variantu B „dům s pečovatelskou službou“.

•

zastupiteli Bc. J. Knížkovi mimořádnou odměnu ve výši 10 000,-Kč za splnění mimořádných
nebo zvláště významných úkolů obce – zpracování Strategického plánu rozvoje obce Postřekov.

•

úplatný odkup části HOZ „Čerchovka, HOZ - OBJ. 20“ v celkovém rozsahu 9,8 m umístěném na
pozemcích parc. č. 412/40, 412/41 a 412/60 k.ú. Postřekov za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.

•

odkup pozemku parc. č. 2525/8 o celkové výměře 59 m2, druh pozemku vodní plocha, k.ú
Postřekov za cenu 50,-Kč/m2.

•

záměr na prodej pozemku části pozemku parc. 294/1, druh pozemku ostatní plocha, k.ú.
Postřekov o výměře 91 m2, dle GP č. 881-20/2021 pozemek nově označený parc. číslem 294/9
o výměře 91 m2 za cenu 200,-Kč/m2 s omezením práva přístupu přes pozemek k budově
tělocvičny.

•

účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021 ve výši 61.985,- Kč.

•

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ČEZ distribuce a. s., smlouva č. IV12-0014763/VB/001 Postřekov, DO, Mlýnec, č. parc. 2862/1 – kNN.

•

podání žádosti o dotaci z programu MF č. 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní
infrastruktury a občanské vybavenosti.

•

podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR Program Podpora bydlení pro rok 2021podprogram 117D063 Technická infrastruktura na výstavbu vodovodu a kanalizace pro obytnou
zónu Pod tratí v obci Postřekov.

•

prominutí nájemného za prostory určené k podnikání restaurace č.p. 197, kadeřnictví, pedikúry
a fotoateliéru za měsíce únor a březen z důvodu vládních opatření k zamezení šíření nákazy
COVID-19.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 19.3.2021 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

