Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.3.2021
Zastupitelstvo schvaluje:

•

prodej části pozemku parc. č. 294/1, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Postřekov, dle
geometrického plánu č. 881-20/2021 nově vzniklý pozemek č. 294/9, druh pozemku ostatní
plocha, k.ú. Postřekov o výměře 91 m2 za cenu 200,-Kč/m2 kupujícímu Jiřímu Freiovi, byt.
Postřekov 215, 345 35 s podmínkou práva přístupu k budově tělocvičny z důvodu údržby a
oprav, která bude zanesena do kupní smlouvy.

•

pronájem části pozemku parc. č. st. 347, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Postřekov dle záměru č.j. 730/2020 o výměře 106 m2 za cenu 10,-Kč/m2/rok nájemkyni Haně
Váchalové, byt. Postřekov 348, 345 35 Postřekov za účelem provozování podnikatelské
činnosti s využitím pro zahradní posezení.

•

revokaci usnesení č. 20201016/9-a na záměr o pronájmu části pozemku parc.č. 342/28 k.ú.
Postřekov o výměře 267 m2 a schvaluje záměr o pronájmu části pozemku parc. č. 342/28 k.ú.
Postřekov o výměře 150 m2 dle zákresu v situačním výkresu, který bude nedílnou součástí
záměru.

•

zadání VZMR „Postřekov – Obnova místní komunikace 24c“ zhotoviteli SWIETELSKY stavební
s.r.o., 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, IČ: 48035599
za nabídkovou cenou 606 198,-Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

•

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
Postřekov,DO, 342/3,342/25 – přeložka NN č. IZ-12-0000985/1/VB se společností ČEZ
distribuce a. s..

•

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
Postřekov,DO, ST.P.294/1 – KNN č. IZ-12-0001006/1/VB se společností ČEZ distribuce a. s..

Zastupitelstvo neschvaluje:

•

změnu platného územního plánu vyvolanou podáním podnětu na pořízení změny územního
plánu č.j. 205/2021 a současně neschvaluje změnu návrhu územního plánu předloženého
zpracovatelem dne 9.11.2020.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 16.4.2021 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

