Usnesení zastupitelstva obce Bezděkov č. 14 ze dne 12.9. 2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
269. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.13
270. Zpráva rady o činnosti
271. Plán inventur na rok 2013 a složení inventarizačních komisí pro inventury majetku v roce 2013
272. Informace o uskutečněných jednáních
Zastupitelstvo obce ruší :
273. Usnesení č. 253 z 6.6.2013 uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Bezděkov a Janem Rayserem,
bytem Hadrava 33 o pronájmu pozemku obce par.č. 217/5 v k.ú. Koryta za účelem umístěním
reklamního stožáru
Zastupitelstvo obce schvaluje :
274. Rozpočtové změny č. 7/2013

275. Nájemní smlouvu mezi Obcí Bezděkov a Mgr. H.Š.o dlolouhodobém pronájmu pozemků
par.č. 343/2 vodní nádrž umělá o výměře 423 m2, část pozemku par.č. 345/4 lesní pozemek
o výměře 1177 m2, obě v chatové oblasti a k.ú. Struhadlo za cenu 1,- Kč/ m2/rok tzn. roční
nájemné 1600,- Kč
276. Poskytnutí daru Oblastní charitě Klatovy ve výši 3.000 Kč jako příspěvek na zajištění
pečovatelské služby pro občany z obvodu Obce Bezděkov v roce 2013
277. Složení komise pro občanské záležitosti podle návrhu
278. Postup rady obce a obecního úřadu ve věci chovu hospodářských zvířat u nemovitosti
Bezděkov čp.9 ve vlastnictví manželů Václava a Jiřiny Švojgrových a vyzývá je
k neprodlenému přemístění chovaných zvířat mimo zastavěné území obce tak, aby
zápachem a zvýšeným výskytem hmyzu tímto způsobem neobtěžoval vlastníky okolních
nemovitostí.
279. Zastupitelstvo obce :
I. projednalo
návrh změny č. 1 ÚP Bezděkov, zpracovaného Ing. arch. Jaroslavou Lexovou,
Architektonické studio, Plzeň.
II. zjišťuje, že
1) návrh změny č. 1 územního plánu obce je v souladu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací – Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje. Z Politiky územního
rozvoje ČR nevyplývají pro území dotčené změnou zvláštní požadavky.
2) návrh změny č. 1 územního plánu Bezděkov byl vyhotoven podle pokynů
schváleného zadání, na základě výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47
zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/. V
zadání změny ÚP nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území. Návrh změny č. 1 Územního plánu Bezděkov byl v souladu s § 50 (společné
jednání) a § 52 (veřejné projednání) stavebního zákona vystaven a projednán, v této
lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky.
3) vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané
lhůtě byla přijata připomínka od MěÚ Klatovy-odbor životního prostředí, k lokalitě
Struhadlo, kde bylo požadováno doplnění hydrogeologického posudku. Po doplnění
posudku bylo stanovisko dne 6.2.2013 opraveno na souhlasné. Další námitky a
připomínky dotčených orgánů a vlastníků nemovitostí, jejichž práva jsou navrženým
řešením dotčena, nebyly uplatněny.
III. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm.a) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu,
za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona změnu č. 1 Územního
plánu Bezděkov - Návrh změny č.1 územního plánu Bezděkov zpracovaný v březnu
2012 je nedílnou součástí tohoto usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů,
správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy.
Zastupitelstvo obce vydává:
280. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/02013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku
281.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 – Požární řád obce
Zastupitelstvo obce ukládá:
282.
Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
283.
Pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených schválených smluv
Termín : do 21.9.2013

……………………………………
Mgr. Petr Papoušek – místostarosta v.r.

……………………………………
Josef Červený – starosta v.r.

