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Začala rekonstrukce základní školy
Po náročných přípravách byla o prázdninách již zahájena rekonstrukce I. etapy základní školy, která by měla být dokončena do srpna příštího roku a následovat bude rekonstrukce II.
etapy s dokončením do srpna 2023. Než však bylo možno zahájit demolici kuchyně a jídelny, muselo se vyklidit a přestěhovat
veškeré vybavení z části jídelny, kuchyně a skladů do mateřské
školky a obecního úřadu. Náročné to bylo především pro vedení školy a všechny zaměstnance jak školy, tak i obce. Při stěhování nejtěžšího a nejobjemnějšího vybavení kuchyně pak pomohli naši hasiči a fotbalisté. Nakonec se vše zvládlo a již probíhá demolice I. etapy. Že již bylo načase je zřejmé ze stavu
hlavních nosníků, kdy po odkrytí těchto částí je zřejmé u patek
poškození a napadení dřevomorkou.
Děkuji všem, kteří se podíleli na stěhování a přesunu kuchyně
do mateřské školky a výdejny jídel do budovy obecního úřadu.
Dále znovu prosím o opatrnost při pohybu kolem staveniště
školy.
Petr Anderle, starosta
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Informace z II. červnového a
červencového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:

stropního podhledu tělocvičny“,

 přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 50 000 Kč



 zadání podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy a
















snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov“ společnosti ZETES KT spol. s r. o., K Letišti 532, Klatovy
II, 339 21, IČ: 25202162 za nabídkovou cenu
67 485 854 Kč bez DPH,
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na TDI a koordinátora BOZP společnosti LIMEX CB a. s., U staré školy 113/6, 110 00 Praha 1, IČO 26030845,
za nabídkovou cenu 1 199 200 Kč bez DPH,
peněžitou pomoc pro obec Hrušky ve výši 50 000 Kč
na obnovu infrastruktury a dalších škod na majetku
obce po proběhlém tornádu,
prodej části pozemku parc. č. 2872/3, druh pozemku:
trvalý travní porost, k. ú. Postřekov vymezený
dle GP č. 887-260/2021 o výměře 904 m2 za cenu
1 356 Kč/m2,
pronájem sociálního bytu č. 1 o výměře 83,45 m2
v 2. NP budovy č. p. 179 za měsíční nájemné ve výši
5 399 Kč (64,70 Kč/m2) na dobu určitou od 2. 8. 2021
do 2. 8. 2022,
pronájem sociálního bytu č. 2 o výměře 67,62 m2
v 2. NP budovy č. p. 179 za měsíční nájemné ve výši
4 375 Kč (64,70 Kč/m2) na dobu určitou od 2. 8. 2021
do 2. 8. 2022,
pronájem sociálního bytu č. 3 o výměře 85,18 m2
v 2. NP budovy č. p. 179 za měsíční nájemné ve výši
5 511 Kč (64,70 Kč/m2) na dobu určitou od 2. 8. 2021
do 2. 8. 2022,
přijetí účelové finanční dotace Plzeňského kraje
ve výši 300 000 Kč v rámci programu PSOV PK 2021
- Projekty obcí na projekt ,,Vybudování parkovacích
stání u obecního úřadu“,
přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 350 000 Kč
v rámci programu Podpora vybudování a modernizace
sportovišť v roce 2021 na projekt ,,Rekonstrukce

Druhý ročník soutěž „Potřekovo
pěkná ves“ zná své vítěze
V neděli 25. července proběhlo ve stanu hotelu
U nádraží vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže
„Potřekovo pěkná ves“ o nejhezčí květinovou výzdobu.
Cílem soutěže bylo zapojit širokou veřejnost, zviditelnit
zahradnické a pěstitelské dovednosti zúčastněných a zároveň vytvořit pestrobarevné oživení prostředí, ve kterém žijeme. Pětičlenná soutěžní komise hodnotila přihlášené výzdoby průběžně během uplynulého července.
Kromě přihlášených se rozhodla některé výzdoby i dodatečně přihlásit sama. Každý z komise udělil jednotlivým
výzdobám body od 1 do 5 v jednotlivých posuzovaných
oblastech, jako je celková kompozice, bohatost květů,
originalita, barevnost a celková úprava zeleně. Navíc
mohl také každý člen komise vybrat 3 nejlepší výzdoby
v obou kategoriích (zahrádky, okna a balkóny), kterým










v rámci programu Adaptační opatření v ochraně
přírody 2021 na projekt ,,Ošetření významných
stromů v obci Postřekov“,
přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 400 000 Kč
v rámci programu Odstraňování havarijních stavů a
naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021
na projekt ,,Rekonstrukce části elektroinstalace ZŠ
Postřekov“,
přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 19 592 Kč
v rámci programu 2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy na projekt ,,obec Postřekov:
JSDHO Postřekov, kat. III“,
přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši
3 000 000 Kč v rámci programu Individuální dotace
ORR 2021 na projekt ,,Rekonstrukce stravovacího
pavilonu ZŠ Postřekov“,
zadání VZMR „Parkovací stání u obecního úřadu
v obci Postřekov“ zhotoviteli FINAL KOM s.r.o.,
33901 Mochtín - Kocourov 36, IČ: 02877155
za nabídkovou cenou 799 500 Kč bez DPH,
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3407/1
k. ú. Postřekov o celkové výměře 50 m2,
použití účelového finančního příspěvku ve výši
16 000 Kč v rámci pouťové kulturní akce na pořádání
hudební skupiny Veselí muzikanti.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 2/2021,
 informace starosty:
 ke kontrole dotace z MK na kapli sv. Jakuba,

kterou provádí FÚ,

 pronájem nebytových prostor v budově č.p. 100,

o tyto prostory projevila zájem společnost ZETES
KT s.r.o., která realizuje rekonstrukci ZŠ a proto
byl zveřejněn záměr o pronájmu,
 k výběru místních poplatků za užívání veřejného
prostranství od hostujících provozovatelů kolotočů a stánkařů.

Petr Anderle, starosta
mohl udělit bonusové body (20, 10, 5). Na základě toho
byly vybrány vítězné květinové výzdoby takto:
KATEGORIE ZAHRÁDKY
Vlasta KRÁLOVCOVÁ, Postřekov č. p. 264
Šárka KNOPFOVÁ, Postřekov č. p. 186
Jaroslav ŠURIN, Postřekov č. p. 156
KATEGORIE OKNA A BALKÓNY
Jitka BEROUŠKOVÁ, Postřekov č. p. 343
Martina KOPECKÁ, Postřekov č. p. 128
Anna BEROUŠKOVÁ, Postřekov č. p. 173
Těmto vítězům byly uděleny poukázky na nákup
v květinářství u paní Váňové v Poběžovicích (1. místo:
1 500 Kč, 2. místo: 600 Kč, 3. místo: 300 Kč). Paní Váňové tímto děkujeme za darování poukázek v hodnotě
900 Kč. Všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
Jiří Knížek
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