
Usnesení zastupitelstva obce Bezděkov č. 8 ze dne 08.03.2012 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
154.  Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.7  
155. Zprávu o činnosti rady obce 
156. Inventarizační zprávu za rok 2011 
157. Zprávu o postupu zavádění eGovernmentu do činnosti obecního úřadu 

Zastupitelstvo obce revokuje : 
158. Usnesení zastupitelstva č.133 ze dne 8.12.2011 - schválení kupní smlouvy mezi obcí Bezděkov a firmou 

Cricket Group s.r.o. z důvodů nezájmu žadatele 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 
159. Rozpočtové změny č. 1 /2012  
160. Zprávu o činnost jednotek požární ochrany Bezděkov a Koryta 
Záměr odprodeje pozemku par.č. 1324 o výměře 98m2  za cenu 100Kč/ m2  tzn.9.800,-Kč žadatelům 
...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 
161. Smlouvu mezi Obcí Bezděkov a TJ Sokolem Bezděkov o vypořádání vztahů po demolici části budovy 

bývalé hasičské zbrojnice 
162. Záměr prodeje pozemku par.č.100/3, 152/1,  114/19, 114/26, 114/18  Koryta žadateli ZD Koryta 
163. Kupní smlouvu podle předloženého návrhu mezi Obcí Bezděkov a nájemcem bytu Jaroslavou Bartlovou 

na odprodej otopných panelů a rozvodů topné vody 
Kupní smlouvu podle návrhu na odprodej pozemku par.č. 12/2 v k.ú. Bezděkov v pořadí dalšímu 
předkladateli nabídky ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 
 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 969/1 ostatní plocha žadatelům ...odstraněno v souladu se zákonem 
o ochraně osobních údajů 
164.  Záměr prodeje pozemku par.č. 77 zastavěná plocha o výměře 8 m2 pod trafostanicí v majetku ČEZ 

Distribuce a.s. v Korytech a pozemku par.č. 201 zastavěná plocha o výměře 8 m2   a budovy trafostanice 
v Bezděkově 

Záměr prodeje par.č. 286/2 , ostatní plocha o výměře 75 m2  v k.ú. Tetětice ...odstraněno v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů 
165. Upravené zadání pro změnu územního plánu obce Bezděkov č. 1 
166. Schvaluje příspěvek ve výši 13 206,- Kč jako účelovou dotaci na ubytování taneční skupiny CIK– CAK  

Zastupitelstvo obce neschvaluje 
167. Záměr prodeje pozemku par.č. 989/3, 992/1, 992/20, 256/16, 114/7 k.ú Koryta žadateli ZD Koryta 

Zastupitelstvo obce ukládá:   
168.  Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce 
          Termín: nejbližší jednání rady 
169.  Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce 
          Termín: nejbližší jednání rady 
170.   Starostovi obce uzavřít smlouvy podle předložených návrhů 

• O vypořádání vztahů mezi Obcí a TJ Sokolem  Bezděkov   - do 15.3.2012   
• Kupní smlouvu s Jaroslavou Bartlovou, bytem Bezděkov 7 do 15.3.2012 
• Kupní smlouvu mezi obcí a Jiřím Křenem , bytem Bezděkov  - do   15.3. 2012-03-01   
• Starostovi obce zveřejnit schválené záměry prodeje pozemků   - ihned           

171.  Velitelům jednotek SDH Bezděkov a Koryta zajistit připravenost jednotek na řešení a likvidaci 
mimořádných a krizových situací   -  trvalý úkol  

 
 
Mgr. Petr Papoušek - místostarosta                           Josef  Červený - starosta 


