Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.02.2020
Zastupitelstvo schvaluje:
•

zadání VZMR „Úprava terénu, oprava vnějších omítek, okenních a klempířských prvků na
kapli sv. Jakuba v Postřekově“ zhotoviteli Vladimíra Švarce, Mlýnec 60, 345 35 Postřekov, IČ
18720811 za nabídkovou cenou 362.544,-Kč bez DPH na úpravu terénu, opravu vnějších
omítek a klempířských prvků, a dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo na uvedené práce.

•

Vnitřní směrnici č. 1/2020 provozní řád kulturního sálu.

•

pozastavení výměny oken a dveří na sále KD z důvodu plánované celkové rekonstrukce. Dále
schvaluje přijetí dodatku č. 1 k SoD na výměnu oken ve smyslu zrušení výměny oken na
objektu č. 3 – sál KD, č.p. 197.

•

pronájem provozovny pohostinství č. p. 197 panu Petru Váchalovi, byt. Postřekov 348 za
měsíční nájemné 1.500,-Kč + energie a ostatní náklady včetně revizí, které hradí nájemce.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2023.

•

záměr o pronájmu místa k umístění telekomunikačních zařízení na střeše budovy č.p. 100,
345 35 Postřekov.

•

zadání VZMR „Zpracování projektové dokumentace na cyklostezku Postřekov – N. Kramolín“
zhotoviteli Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., IČ: 26363747, 34401 Domažlice - Bezděkovské
Předměstí, Cihlářská 552 za nabídkovou cenu 174.240,-Kč, a dále schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zpracování PD na cyklostezku Postřekov – N. Kramolín.

•

odkup pozemku parc. č. 306/9 k.ú. Postřekov o výměře 70 m2 za celkovou cenu 7.358,40
Kč/m2, náklady na vklad do KN hradí obec.

Zastupitelstvo neschvaluje:
•

záměr na pravidelný pronájem místa k provozování pouťových atrakcí v době konání
Svatojakubské pouti a stánku na pozemcích parc. č. 381/20, 2406/25, 2406/77 a 2406/19
z důvodu vlastnictví pozemku parc. č. 2406/77 (Česká republika – UZSVM) a k podmínkám
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2406/19 k.ú. Postřekov.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 20.3.2020.2019 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

