Usnesení - Zastupitelstvo obce Bezděkov č.16/09 ze dne 23. dubna 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
334. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.15
335. Zprávu o činnosti rady obce
336. Informaci o stavu na úseku krizového řízení
337. Zprávy velitelů zásahových jednotek SDH Bezděkov III. a Koryta V.
338. Informaci o připravenosti obecního úřadu na volby do EP
339. Informaci o zprovoznění systému Virtuos, elektronické spisové služby Galatea včetně
propojení v webovými stránkami obecního úřadu
340. Informaci o zahájení zkušebního pilotního provozu České pošty
Zastupitelstvo obce schvaluje :
341. Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2008 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2008 bez výhrad, neboť nebyly
zjištěny žádné chyby ani nedostatky
342. Rozpočtové změny č.2/2009
343. Přeložení výtlaku kanalizačního potrubí (po prověření dokumentace)u vodní nádrže
Ovčák
344. Dokončení opravy povrchu místní komunikace parc.č.211/22 v k.ú. Bezděkov po hranici
s komunikací p.č.759/1 v k.ú. Bezděkov
345. Zprávu odborného lesního hospodáře o hospodaření v obecních lesích v roce 2008
346. Záměr zřízení přírodního parku Branžovský hvozd na části správního území obce
Bezděkov s vymezením hranic podle návrhu
347. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene vzdušného vedení NN nad pozemkem
parc.č.284/22 v části obce Tetětice s firmou ČEZ Distribuce
348. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene – podzemní vedení kabelu NN na
pozemcích PK 220 a PK 222/1 v k.ú. Koryta s firmou ČEZ Distribuce
349. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s ČR – přívodní kabel k čerpací stanici
kanalizačního sběrače na ČOV na poz. parcele kat. nemovitostí 936/3, k.ú. Bezděkov –
Česká republika – Správa železniční dopravní cesty Praha
350. Postup obecního úřadu v případu terénních úprav na pozemku č. 590 v Korytech
351. Obnovu tůní a výsadbu stromů na pozemku 594/1 v k.ú. Koryta
352. Výpověď nájemní smlouvy Aloisi Šuldovi st. bytem Koryta 20 k 31.7.2009
353. Dohledat příčinu nesrovnalosti přeložení výtlaku vodní nádrže Ovčák – následné
navrácení vynaložených nákladů
Zastupitelstvo obce ukládá:
354. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
355. Starostovi obce uzavřít smlouvy na zřízení věcného břemene podle návrhu
Termín: do 10.5.2009
356. Starostovi obce vypovědět nájemní smlouvu Aloisi Šuldovi st., bytem Koryta 20
Termín: do 31.7.2009
357. Starostovi obce oslovit banky a připravit návrhy krátkodobých vkladů se zajištěním
výnosu
Termín: do 10.5.2009
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