Obec Postřekov
Postřekov 270, 345 35

www.obecpostrekov.cz

Usnesení zastupitelstva obce Postřekov
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2020
Zastupitelstvo schvaluje:

•

vydání souhlasného stanoviska ke stavbě plotu umístěném na pozemku parc. č. 381/58 a
381/59 k. ú. Postřekov a ukládá starostovi vypracování tohoto stanoviska,

•

další postup formou ideové soutěže s navazující spoluprací na vyhotovení projektové
dokumentace. Zastupitelstvo ukládá pracovní skupině oslovit společnost 4E consulting za
účelem aktualizace cenové nabídky na náš konkrétní případ a provést cenový průzkum na
vyhotovení projektové dokumentace,

•

přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 100 000 Kč,- v rámci programu Zachování a obnova
pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2020 na projekt
,,Postřekov, kaple sv. Jakuba“,

•

přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 100 000 Kč,- v rámci programu Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020 na projekt ,,Cyklostezka
Postřekov-Nový Kramolín“,

•

přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 100 000 Kč,- v rámci programu Podpora vybudování
a modernizace sportovišť v roce 2020 na projekt ,, Rekonstrukce fasády“,

•

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Postřekov za rok 2019 s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
Nedostatek č. 1 – Inventurní soupisy majetkových účtů byly podloženy sestavou, z které
nešlo jednoznačně určit rozdělení na AU.
o

Nedostatek se nebude opakovat.

Nedostatek č. 2 – inventurní soupisy neobsahovaly podpisové záznamy osoby odpovědné za
provedení inventury a osoby odpovědné za zjištění zkušenosti
o

Nedostatek byl odstraněn a již se nebude opakovat.

•

účetní závěrku obce Postřekov sestavenou k 31. 12. 2019, s přebytkem hospodaření ve výši
81.733,72 Kč,

•

finanční příspěvek na pořádání pouťové kulturní akce ve výši 20.000 Kč pro TJ Sokol
Postřekov. Příspěvek schvaluje jako účelový ve výši 10.000,-Kč na pořádání hudební akce
Dolejšáci a 10.000,-Kč na zajištění občerstvení pro mládež a sportovní týmy s podmínkou, že
nedojde k výběru vstupného na uvedenou hudební akci,

•

finanční příspěvek na pořádání pouťové kulturní akce ve výši 14.000 Kč pro Petra Váchala
(Hotel u Nádraží). Příspěvek schvaluje jako účelový ve výši 14.000,-Kč na pořádání hudební
akce Vrchovanka s podmínkou, že nedojde k výběru vstupného na uvedenou kulturní akci,

•

finanční příspěvek na pořádání pouťové kulturní akce ve výši 27.000 Kč pro Špillarku.
Příspěvek schvaluje jako účelový ve výši 27.000,-Kč na pořádání hudební akce Varmužova
cimbálová muzika s podmínkou, že nedojde k výběru vstupného na uvedenou kulturní akci,
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•

zadání VZMR „Zateplení stropu budovy obecního úřadu“ společnosti Flocomobil GmbH,
Robert-Bosch-Straße 1, 93489 Schorndorf, DIČ: DE290929386 za nabídkovou cenu 107 380,Kč bez DPH,

•

VS č. 1/2020 Zřizování věcných břemen,

•

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0016165/VB/001,

•

Zastupitelstvo určuje k posouzení a doplnění podmínek zadávacího řízení pracovní skupinu
ve složení Jiří Steinberger, Jan Kreuz a Petr Anderle,

•

zadat zpracování analýzy odpadového hospodářství (OH) a následné strategické návrhy
odpadového hospodářství pro obec Postřekov společnosti ARCH Consulting s.r.o. dle nabídky
ze dne 26.5.2020,

•

z důvodu vládních opatření k zamezení šíření nákazy COVID-19 prominout místní poplatek za
užívání veřejného prostranství za období od 1. 4. do 31. 12. 2020.
zadání VZMR na zpracování studie veřejného prostranství areálu VZ „Bednárna“ a přilehlých
pozemků Ing. arch. A.K. za nabídkovou cenu 30.000,-Kč vč. DPH,

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 26.6.2020.2019 od 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Petr Anderle, starosta obce

