Usnesení - Zastupitelstvo obce Bezděkov č. 18/2009 ze dne 24.září 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
370. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.17
371. Zprávu o činnosti rady obce
372. Závěrečné vyhodnocení pilotního provozu České pošty
373. Příkaz starosty obce k provedení inventur
374. Informaci o počtu žáků v Základní a Mateřské škole a možnosti mimoškolní činnosti
žáků
375. Výroční zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bezděkov
Zastupitelstvo obce souhlasí
376. Se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava o.s., s realizací jejího
Strategického plánu Leader na roky 2007 – 2013, s nímž bylo seznámeno, jakož i
s realizací dalších programů realizovaných občanským sdružením Ekoregion Úhlava
na svém území a se zařazením do územní působnosti MAS.
Jako zástupce obce pro jednání v orgánech sdružení jmenuje zastupitelstvo pana
Josefa Červeného, starostu obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
377. Rozpočtové změny č.4/2009
378. Uzavření pobočky České pošty Bezděkov ke dni.31.10.2009
379. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční pomoci z rozpočtu obce MAS Ekoregion
Úhlava podle návrhu 60.800 Kč.
380. Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Masarykova
základní škola v Janovicích nad Úhlavou
381. Rekonstrukci místní komunikace Bezděkov – Vítaná – rozcestí Soustov v roce 2010,
podání žádosti o dotaci z ROP 1.5 a financování akce
382. Žádost o bezúplatný převod historického majetku obce - pozemků č. 116 a č. 117
v k.ú. Koryta, č. 686/3, 692/7, 708/1, 810/1, 813/2, 816, 824, 229/5 v k.ú. Bezděkov
z Pozemkového fondu ČR do majetku obce Bezděkov
383. Záměr odprodeje pozemku č. 742/8 v k.ú. Bezděkov Janu Hergetovi
384. Dlouhodobý pronájem pozemku č. 55 k.ú. Struhadlo Zdeňce Schlierfové, bytem
Struhadlo 5
385. Pronájem pozemku č. 216/1 k.ú. Tetětice Václavu Hofmeisterovi
386. Vnitřní směrnice pro činnost obecního úřadu č. 1 -7 podle návrhů
387. Žádost ZŠ a MŠ o udělení výjimky z počtu dětí na celkový počet 28
388. Inventarizační komise – členy jednotlivých dílčích a hlavní inv. Komise
389. Záměr prodeje pojízdné dílny PAD PV3S
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
390. Žádost Dušana Voráčka, zastupujícího firmu Profit energy Praha, o umístění
elektrárny na pozemcích dle seznamu.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
391. Se záměrem terénních úprav na pozemku PK 590 k.ú. Koryta a trvá na svém
původním stanovisku.

Zastupitelstvo obce vydává
392. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
Zastupitelstvo obce ukládá:
393. Radě obce projednat i připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
394. Starostovi obce uzavřít smlouvu o zřízení společného školského obvodu a další
smlouvy dle návrhu
Termín: do 15.10.2009
395. Starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu na pozemek 216/1 v k.ú. Tetětice
Termín: do 30.10.2009
396. Starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu na pozemek 55 v k.ú. Struhadlo
Termín do 30.10.2009

Ing. Zbyněk Svoboda
Místostarosta obce

Josef Červený
starosta obce

