
 Usnesení - Zastupitelstvo obce Bezděkov č.15/09  ze dne 26. února 2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
301. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.14  
302. Zprávu o činnosti rady obce 
303. Zprávu o auditu provedeném Krajským úřadem Plzeňského kraje 
304. Informaci o projektu eGovernment 
305. Informaci o možnosti využití institutu veřejná služba 
306. Informaci o vydaném územním rozhodnutí na terénní úpravy pozemku parc.č. 590 v Korytech 
307. Sazebník úhrad za poskytování informací obecním úřadem 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje : 
308. Zachování provozu v 2 třídách MŠ a úhradu případných nákladů na školní rok 2009/2010 
309. Rozbor hospodaření obce za rok 2009 
310. Rozpočtové změny podle předloženého návrhu  
311. Zprávu hlavní inventarizační komise včetně přijatých opatření 
312. Zapojení obce do systému Virtuos 
313. V rámci Integrovaného operačního programu „E-government v obcích – Czech POINT“ zastupitelstvo 

obce schvaluje Podmínky, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pověřuje starostu Josefa Červeného 
podpisem smlouvy. 

314. Koupi pozemku ve prospěch obce parc.č.732/16 v kú. Bezděkov za cenu 12Kč/m2 
315. Koupi pozemků ve prospěch obce parc.č. 557/1 a 544/8 ,oba v kú. Bezděkov, za cenu 5Kč/m2 
316. Přijetí daru, pozemku 208/2 v kú. Bezděkov, od Římskokatolické farnosti Klatovy 
317. Darovací smlouvu mezi Obcí Bezděkov a Římskokatolickou farností Klatovy 
318. Patronátní smlouvu mezi Obcí Bezděkov a Římskokatolickou farností Klatovy 
319. Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle předloženého návrhu 
320. Rozšíření počtu pracovníků obecního úřadu na celkový počet 3 
321. Výpověď smlouvy účetní firmě Služba škole Klatovy 
322.  Zapojení obce do pilotního projektu České pošty, s.p. 
323.  Darovací smlouvu mezi Obcí Bezděkov a Českou spořitelnou a.s.- 8 ks PC 
 
Zastupitelstvo neschvaluje : 
324.  Prodej pozemků č. 229/1 a 812/2 v k.ú. Bezděkov, ing. Michalu Doušovi, bytem Kladno 
325.  Organizaci veřejné služby pro občany Obce Bezděkov 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
326. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce 
          Termín: nejbližší jednání rady 
327. Radě obce provést výběrové řízení na poskytovatele služby účetnictví pro Základní a mateřskou školu 

– příspěvkovou organizaci-  na základě poptávkového řízení. 
          Termín: po skončení platnosti smlouvy se stávajícím dodavatelem služby 
328. Starostovi obce uzavřít kupní, darovací a patronátní smlouvy podle schválených návrhů  
          Termín: kupní po vypracování geometrických plánů darovací a patronátní do 31.3. 2009 
329. Starostovi obce požádat o dotaci na upgrade pracovní stanice Czech Point. 
          Termín: do 31.3.2009 
330. Starostovi obce uzavřít příslušné smlouvy a zajistit proškolení pracovníků obecního úřadu v rámci 

implementace e-governmentu. 
         Termín : do 30.6.2009 
331. Ředitelce Základní školy a mateřské školy přepracovat směrnici pro inventarizaci majetku 

příspěvkové organizace podle platných účetních standardů. 
Termín: do 30.4.2009  

332. Ředitelce Základní školy a mateřské školy, vedoucí učitelce mateřské školy a vedoucí školní jídelny 
zpracovat inventární seznamy podle upravené směrnice 

          Termín : do 30.6.2009 

        ……………………….                                  ……………………      
         Ing. Zbyněk Svoboda                                                   Josef Červený                                                                  


