
SEZNAM USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva č. 7, konaného dne 3.12.2015 

Usnesení  č.59: zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu rady a schvaluje její činnost od 
posledního zasedání zastupitelstva  

Usnesení č.60 : zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny schválené radou obce  

Usnesení č.61: zastupitelstvo obce schvaluje seznam akcí na rok 2016, podání žádostí o 
dotace a pověřuje starostu obce podpisem smluv s poskytovateli dotací a dodavateli na 
jednotlivé akce 

Usnesení č.62: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016 ve výši: příjmy 
12.651,79 Kč, výdaje ve výši 14.959,10 Kč a financování ve výši 1.167,00 tis. Kč. 
Rozpočet je schodkový, rozdíl bude hrazen z finančních rezerv obce. 

Usnesení  č.63: zastupitelstvo obce stanovuje pro části obce Bezděkov a Koryta vodné ve 
výši 24,55 Kč/m3 + příslušná sazba DPH, stočné ve výši 26.94 Kč/m3 + příslušná sazba 
DPH a vodné pro část obce Tetětice ve výši 8,00 Kč/m3 + příslušná sazba DPH. 
Nájemné z vodovodního řadu  ve výši   40.000 Kč + příslušná sazba DPH ročně a 
nájemné z kanalizačních stok   ve výši   30.000 Kč + příslušná sazba DPH ročně 

Usnesení  č.64: zastupitelstvo obce : 
a) schválilo podle ustan. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích společenskou smlouvu 
společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 782, Klatovy III, 33901 
Klatovy, IČ: 04510984, rozhodlo o účasti obce Bezděkov v této společnosti a pověřilo 
starostu obce podpisem společenské smlouvy,  
b) deleguje dle ustan. § 84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích pana Josefa Červeného, nar. 
25.9.1956, bytem Bezděkov 181, 33901 Klatovy, (starostu), jako zástupce obce Bezděkov 
na všech valných hromadách společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., konaných do konce 
tohoto volebního období, 
c) rozhodlo dle ustan. § 85 písm. e) zák. o obcích o peněžitém vkladu obce Bezděkov do 
společnosti ve výši 28.200,- Kč, který bude realizován navýšením základního kapitálu, 

    d)  stanovuje cenu poukázek na odvoz komunálního odpadu a výši úhrady za přejezdové 
kilometry pro fyzické podnikající a právnické osoby na I.pololetí 2016 ve výši podle 
přeloženého návrhu 

Usnesení č.65: zastupitelstvo obce schvaluje Plán obnovy vodovodu a kanalizací v majetku 
obce Bezděkov na období 2015 – 2025 a roční částku na obnovu ve výši 320 tis. Kč 
ročně 

Usnesení č.66: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní 
obslužnost v roce 2016 ve výši 37.960 Kč 

Usnesení č.67: zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování dotací podle 
předloženého návrhu s platností od 1.1.2016 

Usnesení č.68: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace Tělocvičné jednotě 
Sokol, tanečním skupinám CikCak ve výši  25.000Kč na úhradu části nákladů taneční 
sezóny 2016 a 8.000Kč na úhradu části nákladů na letní soustředění 2016 



Usnesení č. 69: zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu nebytového prostoru 
Bezděkov čp.10 s Danou Kozákovou podle návrhu a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem 

Usnesení č. 70: zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Bezděkov a ing. 
Martou Šedivcovou podle návrhu a pověřuje starostu obce jejím podpisem  

Usnesení č. 71: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu podle návrhu o právu stavby mezi 
Obcí Bezděkov a Správou a údržbou Plzeňského kraje a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                      Josef Červený 
                                                                                                starosta obce 

 

 


