Usnesení zastupitelstva obce Bezděkov č.4 ze dne 3.3.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.3
Zprávu o činnosti rady obce
Zprávu odborného lesního hospodáře Václava Kubovce
Zprávu velitelů jednotek SDH Bezděkov a Koryta
Informaci o převodu pozemku č. 225 z ÚZSVM na obec Bezděkov
Zastupitelstvo obce schvaluje :
Činnost odborného lesního hospodáře při správě obecních lesů
Kupní smlouvu mezi Janou Dvorskou a Obcí Bezděkov na koupi pozemku par.č. 383 o výměře 1m2
za cenu 100Kč/m2
Nájemní smlouvu od 1.3.2011 s Martinem Babincem, bytem Koryta 6, o pronájmu části pozemku
969/20 o výměře 42m2 v kú. Koryta za cenu 1Kč/m2 a rok
Poskytnutí daru ve výši 4000,- Oblastní charitě na provoz charitní pečovatelské služby pro občany
obce Bezděkov v roce 2011
Dodatek č. 1 ke smlouvě o využívání informačního systému Virtuos
Žádost Pošumavského auto-moto klubu Klatovy o souhlas s uzavřením komunikace Tetětice –
Koryta dne 8.4.2011 v době od 16.00 do 21.00 hodin v rámci průjezdu vozidel Mogul Šumava
Rallye 2011
Žádost Triatlon klubu Klatovy s průjezdem jezdců po místních a účelových komunikacích při
cyklomaratónech Král Šumavy ročníky 2011 - 2014
Příspěvek Mgr. Tomáši Cihlářovi na vydání encyklopedie Pošumavské pivovary ve odkoupením
30..ks knih v částce cca 9 000,Žádost Zdeňka Hovorky, bytem Bezděkov, o uložení inženýrských sítí do pozemku obce par.č.
206/30 a 206/5 v kú. Bezděkov a záměr uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene podle
rozsahu uvedeného v geometrickém plánu
Záměr prodeje části pozemku č. 466 , ostatní plocha, o výměře cca 95m2 v kú. Struhadlo manž. doc.
Jaromíru a Miroslavě Friedlovým za cenu 80Kč/m2
Dohodu mezi Obcí Bezděkov a Úřadem práce v Klatovech o vytvoření pracovních příležitostí a
poskytnutí příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací od 1.3.2011
Rozšíření počtu zaměstnanců obce v roce 2011 na celkový počet tři zaměstnanci
Převod kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace základní škola a mateřská škola
Bezděkov do rezervního fondu

Smlouvu o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování specifikovaného zařízení distribuční soustavy - vedení NN v rámci stavby
Vítaná, čp. 4, Bayer .NN
Provedení změny - aktualizaci územního plánu obce za podmínek, že na provedení změny se
budou finančně podílet žadatelé o změny
Změnu územního plánu v lokalitě Pískovna Beňovy z území pro těžbu nerostů na
území pro sport , rekreaci a vodní plochu, a dále cesty na poz.č. 1028/1,2,3,4,5,6,
956/13, 968/7 a 8,a 1029/1 v kú. Bezděkov zařadit do seznamu jako prospěšné stavby.
Doplnění plánu akcí o doplnění herních prvků v areálu mateřské a základní školy
Bezděko a podáním žádosti o dotaci z MMR
Doplnění plánu akcí o vybudování naučné stezky pod názvem Spiessova naučná stezka
s pozváním do Patersdorfu a podání žádosti do Dispozičního fondu
Schvaluje nákup 100 ks knih perokreseb – historické stavby obce Bezděkov

Zastupitelstvo obce ukládá:
Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
Starostovi obce uzavřít smlouvy podle předložených návrhů
Termín: kupní do 31.3.2011
darovací do 31.3.2011
smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce do 15.3.2011
nájemní do 30.3. 2011

