
Usnesení zastupitelstva obce Bezděkov č. 11 ze dne 6.12.2012 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
204. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.10  
205. Zprávu i činnosti rady obce 
206. Informaci o přípravě volby prezidenta České republiky v roce 2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 
207. Rozpočtové změny č.8 /2012  
208. Rozpočet obce na rok 2013  
209. Stanovuje cenu vodného a stočného : 

a)  nájemné z vodovodního řadu  –   40.000,- Kč 
b)  nájemné z kanalizačních řadů   -  30.000,- Kč  
c)  vodné –   23,13 Kč/ m3   + příslušná sazba DPH 
d)  stočné –   25,51 Kč /m3  + příslušná sazba DPH   
e) vodné Tetětice 8,00 Kč/ m3  + příslušná sazba DPH  

210. Stanuje cenu poukázek za odvoz komunálního odpadu pro občany na I.pol.2013+ příslušná sazba DPH  
  Sezóna I. =  930Kč 
  Sezóna II. = 570Kč 
  1x14 dnů  = 690Kč 
  1x30 dnů  = 515Kč        

211. Stanovuje úhradu za přejezdové kilometry pro firmy a podnikající fyzické osoby na I.pol 2013 ve výši:  
                   a)   Platba do 31.12.2012 včetně příslušné sazby DPH 
                               Sezóna I. = 250 Kč 

            1x14 dnů  = 215 Kč 
            1x30 dnů  = 110 Kč        

                  b) Platba od 1.1.2012 včetně příslušné sazby DPH 
                              Sezóna I. =  255Kč 

            1x14 dnů  =  220Kč 
            1x30 dnů  =  115Kč        

212. Dodatek č. 1 smlouvy č.2/2011 o půjčce TJ Sokol Bezděkov  
213. Smlouvu o  bezúplatném převodu pozemků parc.č. 3, ostatní plocha o výměře 2311 m2  a parc.č. 1/3,  

orná půda  o výměře 179 m2   k.ú. Bezděkov z majetku Římskokatolické farnosti Klatovy do 
vlastnictví   Obce Bezděkov 

214. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby na poz. 
par.č. 742/7 ostatní plocha v k.ú. Bezděkov podle návrhu 

215. Možnost  prodeje části pozemku par.353 v k.ú. Struhadlo manželům Blahetovým a Jarošovým 
216. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací  

Obcí Bezděkov a Městem Klatovy 
Zastupitelstvo obce souhlasí : 

217. Se zrušením sdružení obcí Pohoří, provedení likvidace jmění a následný výmazem z registru  
          subjektů 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí : 

218. S výpovědí smlouvy o pronájmu obecních pozemků pronajatých k zemědělské výrobě ZD Koryta       
Zastupitelstvo obce ukládá:   

219. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce 
                 Termín: nejbližší jednání rady 
220. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy mezi Římskokatolickou farností Klatovy a Obcí Bezděkov  

Termín do 15.12.2012 
221. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s ČEZ Distribuce a dodatku ke smlouvě s TJ Sokol   

Bezděkov 
                    Termín : do 15.12.2012      

222. Starostovi obce projednat s vedením ZD Koryta možnost navýšení nájemného na cenu v místě 
obvyklou  a předložení výsledku 

                      Termín : na příštím zasedání tj. 7.3.2013 
 
Mgr. Petr Papoušek   -  místostarosta                                                           Josef Červený - starosta 


