
Usnesení zastupitelstva obce Bezděkov č. 17 ze dne 5.6.2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
319. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.16  
320. Zprávu o činnosti rady obce 
321 .Informaci o postupu nebo přípravě hlavních akcí 
   
Zastupitelstvo obce schvaluje : 
322. Rozpočtové změny č. 5 /2014  
323. Činnost a hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Bezděkov 
324. Kupní smlouvu mezi obcí Bezděkov a manželi Petrem a Ilonou Jelínkovými, bytem 

Bezděkov 14 o prodeji pozemku par.č. 749, ostatní plocha, o výměře 151 m2  za cenu 
100Kč/ m2. 

325. Kupní smlouvu mezi obcí Bezděkov a Jiřím Křenem, bytem Bezděkov 34 o prodeji  
pozemku par.č. 7/15, ostatní plocha, o výměře 837 m2 za cenu  podle návrhu rady obce 
ve výši 100Kč/ m2. 

326. Kupní smlouvu mezi obcí Bezděkov a  TJ Sokol Bezděkov o prodeji části pozemku 
par.č. 208/25, ost. plocha o výměře dle geom.plánu za cenu 100Kč/m2 

327. Kupní smlouvu mezi obcí Bezděkov a Jaroslavem a Helenou Drudíkovými o prodeji 
části pozemku par.č. 211/32, zahrada o výměře dle geom.plánu za cenu 100Kč/ m2 

328. Kupní smlouvu mezi obcí Bezděkov a ing. Zdeňkem Pflanzerem o prodeji části 
pozemku par.č. 1/12, orná půda o výměře dle geom.plánu za cenu 100Kč/ m2 

329. Kupní smlouvu mezi obcí Bezděkov a Bc. Evou Voráčkovou o prodeji části pozemku 
par.č. 4/4, zahrada o výměře dle geom.plánu za cenu 100Kč/ m2 

330. Kupní smlouvu mezi obcí Bezděkov a Alenou Medvedíkovou o prodeji části pozemku 
par.č. 208/19, zahrada o výměře dle geom.plánu za cenu 100Kč/ m2 a části pozemku 
par.č. st.3 zastavěná plocha o výměře dle geom.plánu za cenu 100Kč/ m2 

331. Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu pozemků ve vlastnictví obce mezi obcí Bezděkov  a ZD 
Koryta podle předloženého návrhu, tzn za částku 1500,-Kč/ha pozemku 

332. Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu pozemků ve vlastnictví obce mezi obcí Bezděkov  a 
Agrospolečností Koryta podle předloženého návrhu, tzn za částku 1500,-Kč/ha. 

333. Cenu poukázek na odvoz komunálního odpadu pro fyzické osoby a výši úhrady za 
přejezdové kilometry pro podnikající a právnické osoby ve stejné výši jako v I. pololetí 
2014. 

 
Zastupitelstvo obce vydává : 
334. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 – o místních poplatcích 
335. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2014  o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných 

prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
336. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2014  kterou se stanovuje zákaz spalování suchých 

rostlinných materiálů v obci Bezděkov 
337. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Bezděkov, kterým se 

uděluje souhlas k přijímání peněžitých darů. 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje : 
338. Pro období po volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 počet členů zastupitelstva 

v počtu 15 a počet členů rady obce v počtu 5 členů. 
 
 



Zastupitelstvo obce ukládá: 
339. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce       

Termín: nejbližší jednání rady 
340. Pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených schválených smluv a dodatků smluv 

Termín: do 15.6.2014 s tím, že smlouvy na odkup částí pozemků budou podepsány   
neprodleně po schválení geometrického plánu 

 
        
 


