Usnesení - Zastupitelstvo obce Bezděkov č. 7 ze dne 08.12.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
124. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.6
125. Zprávu o činnosti rady obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
126. Rozpočtové změny č. 7 /2011
127. Rozpočet na rok 2012
128. Zvýšení nájemného z veřejného vodovodu Bezděkov – Koryta na 40.000Kč a kanalizace na

20.000Kč od 1.1.2012
129. Cenu vodného na rok 2012 ve výši 22,62 Kč/m3 + příslušná sazba DPH
130. Cenu stočného na rok 2012 ve výši 25,34Kč/m3 + příslušná sazba DPH
131. Cenu vodného ze společného vodovodu Tetětice na 8,00 Kč/m3 + příslušná sazba DPH
132. Cenu poukázek na odvoz komunálního odpadu na I.pololetí 2012 takto:
Sezóna I. 900Kč
Sezóna II. 550Kč
1x14 dnů 670Kč
1x30 dnů 500Kč
133. Kupní smlouvu na odprodej pozemku par.č. 12/2 o výměře 615 m2 v kú. Bezděkov nejvyšší

nabídce, kterou podala jednatelka firmy Cricket Group ing. Emilie Cvrčková ve výši
76.875Kč.
134. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku PC pořízeného MV ČR z programu
PHARE 2001 na Obec Bezděkov
135. Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Bezděkov a firmou ČEZ Distribuce - k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy na pozemku parc.č. 796 v kú.
Bezděkov u Klatov, část Vítaná, o rozsahu a výměře 12,43 m2 za cenu 1.000Kč včetně
příslušné sazby DPH
136. Kupní smlouvu na prodej pozemku par.č. 742/11 za cenu 100Kč/m2 tzn. 5.300Kč žadateli
Michalu Karlubíkovi, bytem Bezděkov 59
137. Smlouvu o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s na stavbu Bezděkov – rekonstrukce místní
komunikace
138. Nájemní smlouvu s Petrem Dolejším na pronájem nebytových prostor v čp. 10 za cenu
100Kč měsíčně na dobu 1 roku
139. Přijetí daru na sportovní vybavení tělocvičny v Základní škole od firmy Senea Spálené
Poříčí ve výši 12.000kč
140. Příspěvek na dopravní obslužnost území obce v roce 2012 – v částce 37.000Kč Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou
141. Doplnění plánu akcí na období 2010 – 2014 – vybudování měřícího místa a průtokoměru,
který bude součástí čerpací stanice u nádraží Bezděkov
142. Záměr odkoupení otopných panelů a rozvodů topné vody v bytě Jaroslavy Bartlové v čp.7
v Bezděkově
143. Rozpočet Účelového sdružení obcí – skupinového vodovodu na rok 2012
144. Vnitroorganizační směrnice – odpisový plán a rovnoměrný způsob odepisování s platností

od 31.12.2011
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
145. Návrh změny územního plánu – žadatel ing. Josef Havlíček, bytem 5.května, Klatovy-

změna zemědělského pozemku parc.č.449/15 v kú. Bezděkov na pozemek pro výstavbu
rodinných domů

Zastupitelstvo obce ukládá
146. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
Starostovi obce uzavřít smlouvy podle předložených návrhů:
147. Kupní smlouvu s firmou Cricket Group do 15.1.2012
148. Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku z MV ČR na Obec Bezděkov do 15.12.2011
149. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce do 15.12.2011
150. Kupní smlouvu s Michalem Karlubíkem do 15.1.2012
151. Nájemní smlouvu s Petrem Dolejším do 15.12.2011
152. Nájemní smlouvu s firmou ŠVAK Klatovy na pronájem veřejného vodovodu a kanalizace do
15.12. 2011
153. Ředitelce Zš a Mš uzavřít darovací smlouvu s firmou SENEA – termín ihned

