
Seznam usnesení za zasedání zastupitelstva č. 3 
 

ze dne  5.3.2015 – Koryta 
 
 

 
Zpráva rady o činnosti 
 
Usnesení č. 27 : zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu a schvaluje činnost rady obce 
za období od zasedání zastupitelstva č. 2 dne 4.12.2014 -  příloha zápisu č. 1 
 

 
Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2015 
 

Usnesení č. 28 : zastupitelstvo obce stanovuje pro části obce Bezděkov a Koryta cenu 
vodného ve výši 28.01 včetně DPH a stočného 30.77 Kč včetně DPH od 1.1.2015 – příloha 
zápisu č. 3 
 
Zpráva o činnosti obecního úřadu 
 
Usnesení č. 29 : zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu a schvaluje činnost obecního 
úřadu – příloha zápisu č. 4 
 
Smlouva Tuček, Ludvíková 
 
Usneseníč. 30 : zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Bezděkov, 
par.č.42/4, 42/3-KN“a pověřuje starostu obce jejím podpisem 
 
Smlouva Koryta 
 
Usnesení č. 31 : zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Koryta čp.50 – 
vedení NN a pověřuje starostu obce jejím podpisem 
 
Smlouva Struhadlo 
 
Usnesení č. 32 : zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví obce par.č. 460/1, 470/2 a 470/13 v kú. Struhadlo a 
pověřuje starostu obce jejím podpisem 
 
 



Převod sociálního zařízení a pozemku  
 
Usnesení č. 33 : zastupitelstvo schvaluje převod budovy sociálního zařízení z majetku 
Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy o.s, do majetku Obce Bezděkov, a  
pozemku par.č. st.397 z majetku Tělovýchovné jednoty Bezděkov do majetku Obce 
Bezděkov. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezplatném převodu vlastnického 
práva k budově sociálního zařízení  a smlouvu o bezplatném převodu vlastnického práva 
k pozemku par.č. st. 397  a pověřuje starostu obce jejich podpisem 
 

      Dotace na rekonstrukci požární techniky 
  

Usnesení č. 34 : zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na provedení rekonstrukce požární 
techniky CAS 32 T 81 na rok 2016 se spoluúčastí obce do výše 1 500 000,- Kč.  
 
 
 


