Usnesení zastupitelstva obce Bezděkov č. 13 ze dne 6.6.2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
242. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.12
243. Nařízení rady obce, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej
244. Zásady pro stanovení ceny za věcná břemena, kterými budou zatíženy nemovitosti ve

vlastnictví obce Bezděkov
Zastupitelstvo obce schvaluje
245. Rozpočtové změny č.4/2013
246. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku
hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad, neboť nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
247. Převod kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní a mateřská škola
Bezděkov ve výši 8.288,46 Kč a to: do rezervního fondu 8.188,46 Kč a fondu odměn 100,- Kč.
248. Činnost a hospodaření a účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Bezděkov.
249. Úpravu vyhlášky o místních poplatcích podle návrhu tzn. cenu za jeden prodejní stánek ve výši 300,Kč/den
250. Novelizaci směrnice – organizační řád č.1/2009 podle návrhu
251. Kupní smlouvu mezi obcí Bezděkov a Janem Hergetem, bytem Bezděkov čp.31, o prodeji pozemků
par.č. 544/9, travní porost o výměře 936 m2 a 557/12, orná půda o výměře 5152 m2, oba v k.ú.
Bezděkov u Klatov za cenu 10,- Kč/m2 tzn. celkem za 60.880,- Kč
252. Nájemní smlouvu mezi obcí Bezděkov a Janem Hergetem, bytem Bezděkov 31, o pronájmu pozemku
742/15, ostatní plocha, o výměře 53 m2 v k.ú. Bezděkov, na dobu 15 let za cenu 1,-Kč /m2/rok, to je
53,- Kč ročně
253. Nájemní smlouvu mezi obcí Bezděkov a Jana Rayserem, bytem Hadrava 33 o pronájmu pozemku
obce par.č. 217/5 v k.ú. Koryta za účelem umístěním reklamního stožáru za cenu 1.000,-Kč ročně
254. Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Bezděkov a Povodím Vltavy, státní podnik, na bezúplatné
půjčení
části pozemku parc. č. 814/27, vodní plocha o výměře 36 m2, v k.ú. Bezděkov, za
účelem
provedení stavby rekonstrukce pevného jezu v Poborovicích
255. Nájemní smlouvu mezi obcí Bezděkov a Lubošem Poševkou, bytem Mánesova ul., Klatovy o
pronájmu nebytových prostor v budově obce čp. 10 v Bezděkově.
256. Zřízení věcného břemene k pozemku v majetku obce par.č. 757/1 v k.ú. Bezděkov, které spočívá v
právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky
257. Záměr dlouhodobého pronájmu Mgr. Haně Švejdové, bytem Klatovy, Rozvoj 107, pozemků: par.č.
343/2 vodní nádrž umělá o výměře 423 m2 , par.č. 361/12 trvalý travní porost o výměře 109 m2 a část
(zhruba polovinu) par.č. 345/4 lesní pozemek o výměře 3505 m2, všechny v chatové oblasti a k.ú.
Struhadlo za cenu 1,-/m2 /rok.
258. Podání přihlášky Obce Bezděkov za řádného člena SVOLu – komora obecních lesů
259. Zahájení jednání o změně poskytovatele služby svoz objemného komunálního odpadu
260. Záměr uspořádat společnou elektronickou aukci energií s majiteli nemovitostí a firem v II. pololetí
tohoto roku, případně v I. čtvrtletí 2014
261. Hlavní akci na rok 2014 rekonstrukce komunikace
262. Schvaluje zadání poptávky v roce 2013 na zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce
silnice.

Zastupitelstvo revokuje :
263. Usnesení ze 7.3.2013 a souhlasí s řádným členstvím Obce Bezděkov v honebním
společenstvu Bezděkov za podmínek, že na nejbližší valné hromadě honebního společenstva
bude do výboru kooptován zástupce obce Bezděkov
Zastupitelstvo obce stanovuje :
264. Cenu poukázek na odvoz komunálního odpadu takto pro občany na II.pol.2013 včetně DPH
Sezóna I. = 940Kč
Sezóna II. = 580Kč

1x14 dnů = 700Kč
1x30 dnů = 525Kč
Úhradu za přejezdové kilometry pro firmy a podnikající fyzické osoby na II.pol. 2013 ve výši:
Sezóna I. = 255Kč
Sezóna II. = 200Kč
1x14 dnů = 220Kč
1x30 dnů = 115Kč

Zastupitelstvo obce vydává :
265. Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her č.
2/2013

Zastupitelstvo obce ukládá:
266. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
267. Pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených schválených smluv a podáním přihlášky do SVOLu
Termín : do 21.6.2013
268. Pověřuje starostu obce jednáním o uspořádání elektronické aukce a možné změně dodavatele služby
svozu objemného odpadu
Termín : ihned

Josef Červený - starosta

