Usnesení - zastupitelstvo obce Bezděkov č.19/09 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
397. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.18
398. Zprávu o činnosti rady obce
Zastupitelstvo obce schvaluje :
399. Rozpočtové změny č. 5/6/2009
400. Rozpočet Obce Bezděkov na rok 2010
a) Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce pro rok 2010:
Rozdíl bude hrazen z finančních prostředků uložených na podílových listech IKS
- tř. 1 daňové příjmy ………………………………..… 6.306,00 tis. Kč
- tř. 2 nedaňové příjmy ………………………………. 1.252,71 tis. Kč
- tř. 3 kapitálové příjmy ………………………………
90,00 tis. Kč
- tř. 4 přijaté transfery ……………………………….
361,86 tis. Kč
- celkové příjmy z rozpočtu ve výši ……………….. 8.010,57 tis. Kč
- tř. 5 běžné výdaje …………………
7.753,00 tis. Kč
- tř. 6 kapitálové výdaje ……………. ……………
745,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu obce ve výši ……………. 8.498,00 tis. Kč
- financování splátky úvěru … ………. 1.170,00 tis Kč
b) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy materiálu „Rozpočet -2010“
c) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 ve výši dle přílohy č.
1 k návrhu rozpočtu.
´
401. Rozpočet soc. fondu na rok 2010
402. Hlavní akce na rok 2010 podle návrhu rady
403. Poskytnutí daru Oblastní charitě Klatovy, středisko Janovice, která zajišťuje služby
pro občany obce Bezděkov ve výši 3.000Kč
404. Uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Klatovy
405. Doplnění znění usnesení č. 383 z 24.9.2009 takto: záměr prodeje části pozemku
742/8 v k.ú. Bezděkov Janu Hergetovi
406. Příspěvek na dopravní obslužnost roku 2010 36.720 Kč
407. Dlouhodobý pronájem ZD Koryta – parcela PK 224, k.ú. Koryta
408. Převod nedobytných pohledávek do roku 2008 na podrozvahové účty
409. Odpis prokazatelně nedobytných pohledávek
410. Odpis zmařených investic, přeřazení a zařazení do majetku dokončených investic.
411. Dodatek ke směrnici – soc. fond
Zastupitelstvo obce stanovuje :
412. Cenu vodného na rok 2010 ve výši 20,58 + DPH v příslušné výši
413. Cenu stočného na rok 2010 ve výši 23,49 + DPH v příslušné výši
414. Cenu poukázek na odvoz komunálního odpadu na I. pololetí 2010 podle druhů takto:
Pro fyzické osoby nepodnikající – cena včetně příslušného DPH
sezóna I. - 900
sezóna II. - 550
1x14 dnů - 670
1x30 dnů - 500
Pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby – cena včetně příslušného DPH
sezóna I. - 990

sezóna II. - 610
1x14 dnů - 770
1x30 dnů - 525
Zastupitelstvo neschvaluje:
415. Žádost TJ o dotaci ve výši 20.000 – neschváleno
Zastupitelstvo obce ukládá:
416. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
417. Starostovi obce uzavřít darovací smlouvu s Oblastní charitou Klatovy
Termín : do 31.12. 2009
Ing. Zbyněk Svoboda
místostarosta obce

Josef Červený
starosta obce

