
Usnesení zastupitelstva obce Bezděkov č. 15 ze dne 5.12. 2013 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
284. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.14 
285. Zprávu o činnosti rady obce 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje : 
286. Rozpočtové změny č. 9/2013.  
287. Rozpočet obce na rok 2014  
288. Hlavní akce se zahájením v roce 2014 podle předloženého návrhu. 
289. Předložení projektu „Bezděkov - modernizace místních komunikací“ do ROP NUTS II 

Jihozápad, prioritní osy 1 – Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních 
komunikací na základě 26. kola výzvy ROP NUTS II JZ k předkládání žádostí 

290. Smlouvu o dílo mezi Obcí Bezděkov a firmou Macán projekce DS, spol. s.r.o. na zhotovení 
projektové dokumentace všech stupňů na akci Bezděkov – modernizace místních komunikací 

      291. Realizaci projektu Bezděkov - modernizace místních komunikací. 
      - předfinancování projektu  v celkové výši max. 12 600 000 Kč z rozpočtu Obce Bezděkov 
      - kofinancování projektu  v celkové výši  max. 1 890 000 Kč z rozpočtu Obce Bezděkov 
      - dohodu o partnerství k projektu mezi Obcí Bezděkov a Městem Strážov 

292. Cenu vodného, stočného a nájemného na rok 2014 takto : 
nájemné z vodovodního řadu  –   40.000 Kč + příslušná sazba DPH 
nájemné z kanalizačních řadů   -  30.000 Kč + příslušná sazba DPH 
vodné – 23,13 Kč        + příslušná sazba DPH  
stočné – 25,51 Kč        + příslušná sazba DPH 
vodné Tetětice 8,00 Kč/m3 + příslušná sazba DPH 

293. Cenu poukázek na odvoz domovního odpadu na I.pololetí 2014 pro fyzické osoby včetně DPH  
                           Sezóna I.  940 Kč 
                           Sezóna II. 580 Kč 
                           1x14 dnů  700 Kč 
                           1x30 dnů  525 Kč  

294. Výši úhrady za přejezdové kilometry pro firmy a podnikající fyzické osoby na I.pololetí 2014:  
                           1x14 dnů  220 Kč 
                           1x30 dnů  115 Kč 
                           Sezóna I.  255 Kč 
                           Sezóna II  200 Kč 
                           Týdně       440 Kč 

295. Bezúplatný převod pozemku par. č.759/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 524 m2  
z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce 
Bezděkov. 

296. Záměr dlouhodobého pronájmu pozemků par. č. 598/1 zahrady o výměře 84 m2 a pozemku 
par.č. 598/2 zahrady o výměře 64 m2 oba v k.ú. Bezděkov, část Vítaná, žadateli Ladislavu 
Kozákovi, trvale bytem Vítaná 8 , za cenu 1,-Kč/m2 /rok. 

297. Záměr dlouhodobého pronájmu – částí pozemku v k.ú. Struhadlo, par.č. 353, lesní pozemek o 
výměře 165 m2  žadatelům manželům Josefu a Aleně Blahetovým, trvale bytem Karafiátová 
774, Klatovy za cenu 1,- Kč m2/rok a části pozemku par. č. 353, lesní pozemek o výměře 
68m2  žadatelům Lubomíru a Anně Jarošovým, trvale bytem Pod Hůrkou 548/III, Klatovy za 
cenu 1,-Kč/ m2/rok. 

298. Dohodu mezi Obcí Bezděkov a Honebním společenstvem Bezděkov o přičlenění pozemků ve 
vlastnictví obce do společenstevní honitby Bezděkov a náhradě za toto přičlenění. 

299. Dodatek č. 1 smlouvy mezi Obcí Bezděkov a Ekoregionem Uhlava o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z rozpočtu obce podle návrhu. 

 



 
    Zastupitelstvo obce ukládá: 

300. Radě obce projednat  připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce 
              Termín: nejbližší jednání rady 
   301.Pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených schválených smluv   
              Termín : do 20.12.2013    
    
    
 
                                                                               Josef Červený - starosta 


