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Informace k sociálním bytům

DUBEN 2021

tovatelem uvedené dotace (vymezení cílové skupiny
osob, kterým může být byt pronajat apod.). Byty
V loňském roce byla zahájena přestavba části pro- jsou určeny lidem v bytové nouzi, kteří nemají přídejny č. p. 179 (nad prodejnou COOP) na 3 sociální stup k bydlení – především mladým lidem opouštěbyty. Tato přestavba byla připravována již od roku jícím institucionální výchovu, ukončujícím náhradní
2017 předchozím vedením obce a je spolufinanco- rodinnou péči, matkám nebo otcům s dětmi, kteří se
vána z prostředků Integrovaného regionálního ope- ocitli v obtížné životní situaci spojené s bydlením.
račního programu, výzvy č. 80 - Sociální bydlení Tito lidé zároveň nepřekročí hranici stanoveného
příjmu a nemají jinou nájemní smlouvu či nevlastní
pro sociálně vyloučené lokality II.
Stavební práce byly dokončeny k 31. 3. 2021 a dne jiný objekt vhodný k bydlení. Maximální nájemné
29. 4. 2021 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka k pak stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj
vydání kolaudačního souhlasu, následovat pak bude v dokumentu „Limit nájemného v podporovaných a
které v současné době činí
dovybavení kuchyňských linek a kuchyňských sociálních bytech“,
2
64,70
Kč/m
a
nájemní
smlouvy musí být vždy uzaspotřebičů s předpokládaným termínem do 31. 5.
vírány na dobu určitou, minimálně na 1 rok a
2021.
nejdéle na 2 roky. Dokumenty k podmínkám sociálPřestavbou vznikly 3 byty - dva byty 3+kk s užitnou ního bydlení jsou zveřejněny na stránkách obce
plochou každého bytu cca 85 m2 a jeden byt 2+kk v záložce „informace pro občany – sociální byty“:
s užitnou plochou 67 m2. Všechny byty budou vy- https://obecpostrekov.cz/index.php/cs/informacebaveny kuchyňskou linkou, varnou deskou pro-obcany/socialni-byty.
s digestoří a troubou, myčkou, mikrovlnnou trouInformace o přijímání žádostí o pronájem sociálních
bou, WC, umyvadlem a sprchou.
bytů bude zveřejněna v měsíci květnu po schválení
Jedná se o sociální byty, na které se vztahují, vedle obecných podmínek a výše nájemného zastupitelobecných podmínek, i podmínky stanované posky- stvem.
Petr Anderle, starosta
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Informace z dubnového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:
• účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Postřekov bez výhrad,
• převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Postřekov za rok
•
•
•
•
•
•
•

2020 ve výši 153 049,59 Kč takto: na pokrytí záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti částku 25
523,29 Kč, do rezervního fondu PO částku 27 526,30 Kč a do rozpočtu zřizovatele částku 100 000,00 Kč,
zadání VZMR ,,Vybavení sálu kulturního domu“ na dodávku stolů do sálu KD společnosti Antonín Kolář PERSO International, 345 62 Holýšov – Neuměř 62, IČ: 12866032 za nabídkovou cenu 307 720,00 Kč vč.
DPH,
zadání VZMR ,,Postřekov - změna užívání části objektu prodejny na tři sociální bytové jednotky – kuchyňské
linky“ společnosti LIMEX CB a.s., 110 00 Praha - Staré Město, U staré školy 113/6, IČ: 26030845 za
nabídkovou cenou 244 734,00 Kč bez DPH.
prodej pozemku parc. 342/35, druh pozemku ostatní plocha o výměře 47 m2 a pozemku parc. č. 342/36, druh
pozemku ostatní plocha o výměře 42 m2, oba k.ú. Postřekov za cenu 200 Kč/m2,
investiční záměr projektu “Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov” a podání žádosti
o dotaci z Programu MF ČR 298 22 (298D2230) a schvaluje spolufinancování projektu v rozsahu dle předloženého investičního záměru,
předložené vícepráce u VZMR ,,MK č.18c u školky – příslušenství, Postřekov“ ve výši 251 071,98 Kč a
uložilo starostovi uplatnění sankce za nedržení termínu dokončení stavby dle smlouvy o dílo,
udělení souhlasu s poskytnutím bezúplatného pronájmu prostor určených k podnikání dle nájemní smlouvy č.
1/2020 ze dne 11. 3. 2020 (Hotel U nádraží) třetí osobě paní Haně Váchalové, 345 35 Postřekov 248,
IČ: 09994246,
odkup části HOZ „Čerchovka, HOZ – OBJ. 20“, rok pořízení 1964 – 9,8 m (5,8 + 2 + 2) na pozemcích parc. č.
412/40, 412/41 a 412/60 k.ú. Postřekov za cenu 3 830,00 Kč a úhradu znalečného ve výši 3 670,00 Kč, celkem
7 500,00 Kč, a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 3001K21/202 s prodávajícím Česká republika –Státní
pozemkový úřad, se sídlem Praha 3 – Žižkov, PSČ 180 00, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774,

Zastupitelstvo neschválilo:
 změnu platného územního plánu vyvolanou podáním podnětů na pořízení změny územního plánu

č. j. 351/2021 a č. j. 284/2021 a současně neschválilo změnu návrhu územního plánu předloženého zpracovatelem dne 9. 11. 2020.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:





zprávu z kontroly finančního výboru,
finální verzi územní studie veřejného prostranství „Bednárna“,
žádost o podporu Linky bezpečí,
informace starosty:
 z důvodu dodržení pravidel GDPR a současného stavu nábytku v kanceláři OÚ dojde k jeho obměně,
 cyklostezka Postřekov – Nový Kramolín: PD je zpracována a čeká se na koordinované stanovisko,
ke stavbě se již vyjádřili Lesy ČR, UZSVM a SPU,
 obytná zóna pod tratí: jsou dokončeny rozpočty pro stavební část vodohospodářských staveb (vodovod,
kanalizace) a podloží pro budoucí komunikaci, které se budou realizovat v letošním roce. V rámci realizace bude ukládána přebytečná zemina na pozemky za starou školkou, doprava zeminy je navržena kolem
tkalcovny a dále po louce,
 strom u bytovek – jelikož je poměrně přerostlý, je obava z pádu nebo odlomení větví. Stav bude projednán
s arboristy a případně nabídnut např. jako vánoční strom.
 náklady na odvoz a převzetí BRKO činili v letošním roce 77 tis. Kč, bude opět prověřena možnost komunitní kompostárny,
 MV HZS ČR vyhlásilo výzvu v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky dobrovolných
hasičů obcí“, kde lze mimo dotací na vozidla požádat i na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.
Min. uznatelné náklady 450 tis. Kč, dotace 50%, ale je nutná PD,
 Je připravována nová OZV o místním poplatku za odpady, kdy dle platné právní úpravy může být stanoven poplatek paušální částkou, na základě hmotnosti nebo objemu odpadu popř. objemu nádoby.

Petr Anderle, starosta
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Poděkování dobrým srdcím
Z nevinného nápadu vznikla velká věc. V této nelehké
době, kdy se lékařky, doktoři, sestřičky i sanitáři vystavují nejvyššímu riziku ohrožení, jsem se rozhodla
uspořádat sbírku pro zdravotníky Domažlické nemocnice. Vím, že mám kolem sebe spoustu lidí s dobrým
srdcem. Tak jsem začátkem března svou myšlenku
pustila do internetového světa. Během chvíle se začalo
ozývat spoustu lidí, ze všech koutů Domažlicka, s
nadšením pomoci. Vznikla tak 3 sběrná místa. Jedno u
nás doma, druhé v kavárně Svatá Barbora v Domažlicích a třetí v kavárně L-Caffe v Horšovském Týně.
Když se to všechno svezlo k nám domů, abych to přebrala a rozdělila, byla garáž naplněná k prasknutí. Byla jsem velmi mile překvapená a dojatá. Bohužel, pro
naši rodinu nastaly vážné komplikace a nemohla jsem
sbírku hned dokončit. Nasmlouvané zákusky, dorty,
buchty a ovoce, které byly domluvené, tak po našem
okrese posbírala Dáša Nečasová a rozvezla po covid

odděleních v nemocnici. Tímto jí velice děkuji za
ochotu a pomoc! Až bylo v mých silách pustit se do
třídění všech nastřádaných dobrot, přišla mi na pomoc
Anička Královcová, které moc děkuju za asistenci, za
její čas a "nakopnutí"!
Do sbírky bylo darováno mnoho sušenek všeho druhu,
různé bonbony, müsli, žvýkačky, brambůrky, tyčinky,
oříšky, ovoce v čokoládě, čokolády, bonboniery, kávy
rozpustné i turecké, čaje, džusy, minerálky, limonády,
krémy na ruce, deodoranty, pomády na rty, sprchové
gely, poukázky na pizzy.
V pondělí 12. dubna jsem vše za pomoci Jarky Jindrové převezla do nemocnice, a osobně rozvezla na 7 oddělení. Všichni byli mile překvapení a velice potěšení
z velkého množství darů.
Milí spoluobčané a přátelé, chtěla bych vám všem,
kdo jste se jakkoli na této dobročinné akci podíleli, z
celého srdce poděkovat!!!!!
Monika Baštářová

OBEC POSTŘEKOV ŠPILLARKA
PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO Hledáme brigádníky, brigádnice, zaměstnance
do Špillarky.
MAJETKU
Obec Postřekov nabízí
2ks valníků:




nosnost 3,5 t
bez hydrauliky
bez SPZ

Snížená cena 4 000 Kč/ks
(inzerát zveřejněn 5/2020,
původní cena 6 000 Kč)

Bližší informace na OÚ Postřekov
nebo na tel. 724 182 364

Na všední dny, víkendy a prázdniny.
Požadavky: ochota pracovat s lidmi, zodpovědnost, příjemné vystupování :-)
Více info na tel. 606 263 036.
Jaroslav Běhounek

OZNÁMENÍ PRO PACIENTKY
MUDR. ZAREMBOVÉ
Návštěva ženské poradny v Klenčí je od ledna
2021 možná pouze po objednání termínu
a to na tel. čísle 379 794 222.

POSTŘEKOVSKÝ ZPRAVODAJ

POSTŘEKOVSKÝ ZPRAVODAJ
PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO
SAMOSPRÁVNÍHO CELKU
Vydavatel: Obecní úřad Postřekov

Redakce: Radek Zuber, Jana Zuberová
Zasílání příspěvků: zpravodaj.redakce@obecpostrekov.cz

Uzávěrka příštího čísla: 23. května 2021

