Usnesení zastupitelstva obce Bezděkov č. 18 ze dne 11.9.2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
341. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.17
342. Zpráva rady o činnosti
343. Zprávu odborného lesního hospodáře V. Kubovce
344. Informaci o postupu realizace hlavních akcí

Zastupitelstvo obce schvaluje :
345. Rozpočtové změny č. 6 /2014
346. Činnost odborného lesního hospodáře a hospodaření v obecních lesích
347. Smlouvu mezi Obcí Bezděkov a Plzeňským krajem o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a
správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
348. Smlouvu na dlouhodobý pronájem části obecního pozemku par.č. 345/23 v k.ú. Struhadlo
Mgr. Haně Švejdové za cenu 1,- Kč/m2/rok
349. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního projektu NUTS II
jihozápad na akci „Bezděkov-modernizace místních komunikací“ registrační číslo projektu
CZ .1.14/1.5.00/31.03142, prioritní osa Dostupnost center, oblast podpory Rozvoj místních
komunikací
350. Darovací smlouvu podle předloženého návrhu mezi obcí Bezděkov a Oblastní charitou
Klatovy o poskytnutí finanční částky na poskytování služeb občanům obce v roce 2014
351. Smlouvu podle návrhu o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku 742/7 v k.ú.
Bezděkov – elektropřípojka k čp. 12
352. Smlouvu podle návrhu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
k pozemkům č. 757/1 a č. 759/1 v k.ú. Bezděkov – překládka kabelů ČEZ
353. Finanční podíl obce na úpravu křížení komunikací v Bezděkově č. 18510 a 18512 v navržené
výši
354. Záměr dlouhodobého pronájmu pozemku par.č. 108 v k.ú. Koryta a příjezdové cesty
k vysílači společnosti O2 Czech Republic a.s. za cenu 45.000 Kč ročně
Zastupitelstvo obce vydává :
355. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2014 o vedení technické mapy obce
Zastupitelstvo obce ukládá:
356. Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce
Termín: nejbližší jednání rady
357. Starostovi obce zveřejnit záměr pronájmu pozemku
Termín: ihned
Zastupitelstvo obce pověřuje:
358. Starostu obce podpisem výše uvedených schválených smluv

………………………………….
Josef Červený - starosta

