Usnesení - Zastupitelstvo obce Bezděkov č. 5 ze dne 2.6.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
78. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.4
79. Zprávu o činnosti rady obce
80. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2010 – Účelové
sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy
81. Zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
82. Rezignaci zastupitelky paní Věry Steidlové z důvodu změny trvalého bydliště.
Zastupitelstvo obce schvaluje :
83. Činnost a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
84. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o
výsledku hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad, neboť nebyly zjištěny žádné chyby
ani nedostatky.
85. Zastupitelstvo schvaluje převod kladného hospodářského výsledku ve výši 512,81 Kč
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Bezděkov do rezervního fondu PO
86. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č.3
87. Zprávu hlavní inventarizační komise z inventury majetku obce k 31.12.2010
88. Kupní smlouvu mezi prodávající Obcí Bezděkov a kupující Zdeňkou Ponocnou, bytem
Koryta 55 na koupi pozemku par.č. 222/4 v k.ú. Koryta o výměře 146 m2 za cenu 80
Kč/ m2 , tj. 11.680 Kč
89. Kupní smlouvu mezi prodávající Obcí Bezděkov a kupujícím Radkem Havlíkem na
koupi pozemku par.č. 742/18 v k.ú. Bezděkov o výměře 45 m2 za cenu 100Kč m2/ tj.
4500Kč
90. Záměr odkoupení pozemků par.č. 449/60 a 449/62 v k.ú. Bezděkov do majetku obce
91. Záměr bezúplatné směny pozemků v k.ú. Struhadlo mezi obcí Bezděkov a Miloslavem
Frouzem, trvale bytem Praha 6 vlastníkem pozemků par.č. 217/26 o výměře 894 m2 a
par.č. 160 o výměře 3039 m2 za pozemky ve vlastnictví obce Bezděko parc.č. 117/5 o
výměře 1731 m2 a 488/6 o výměře 139 m2
92. Oznámení o nalezení věci zařízení pro přívod vody do požární nádrže na pozemku
par.č. 61 v k.ú. Bezděkov
93. Cenu poukázek za odvoz komunálního odpadu na druhé pololetí 2011 takto:
Sezóna I. 900Kč
Sezóna II. 550Kč
Odvoz 1 x 14 dnů 670Kč
Odvoz 1 x 30 dnů 500Kč
Zastupitelstvo obce ukládá:
94. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
95. Starostovi obce uzavřít smlouvy podle předložených návrhů v termínech:
• Kupní s paní Zdeňkou Ponocnou do 30.6.2011
• Kupní s panem Radkem Havlíkem – po vyhotovení geom. plánu
96. Starostovi obce zveřejnit záměr nalezení věci a záměr směny a předložit následujícímu
zasedání zastupitelstva směnnou smlouvu na pozemky v k.ú. Struhadlo
Termín : záměr ihned, smlouvu 1. září 2011

Mgr. Petr Papoušek

Josef Červený - starosta

