
SEZNAM USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva č. 4 , konaného dne 17.6.2015 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení č.35: rada obce bere na vědomí zprávu a schvaluje činnost rady v období od 
zasedání zastupitelstva č. 3 

Usnesení č. 36: zastupitelstvo obce ruší  usnesení č. 27 z 9.12.2010 a pověřuje radu obce na 
základě § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
k provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu: 

• v částce 150.000Kč – jednotlivá rozpočtová opatření na straně příjmů a výdajů  
• úprava rozpočtu o přijaté dotace do příjmů a do výdajů bez finančního 

omezení. 
• přesun mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby, 
• rozpočtová opatření budou řazena do jedné společné číselné řady 

s rozpočtovými opatřeními schválenými ZO, 
• rozpočtová opatření budou na nejbližším zasedání předloženy na vědomí ZO, 
• v případě mimořádné události a krizového stavu  neplatí  předcházející a 

finanční prostředky budou uvolněny na základě rozhodnutí krizového štábu.  

Usnesení č.37: zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2014 a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 

Usnesení č.38 : zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 

Usnesení č.39: zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu a schvaluje činnost a hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bezděkov ve školním roce 
2014-2015 

Usnesení č.40: zastupitelstvo schvaluje převod kladného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bezděkov podle návrhu. 

Usnesení č.41: zastupitelstvo obce schvaluje prodej garáže s pozemkem parc.č. 288/3 
...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za cenu ...odstraněno v souladu 
se zákonem o ochraně osobních údajů, schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem 
Usnesení č.42: zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti 

k pozemku parc.č. 969/4 v k.ú. Koryta, uzavření smlouvy a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem 

Usnesení č.43: zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý pronájem části pozemku parc.č. 
969/4 o ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 
 



, schvaluje uzavření nájemní smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

Usnesení  č.44: zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc. č. st. 37 v k.ú. 
Tetětice, uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

Usnesení č.45: zastupitelstvo obce schvaluje, v rámci Komunitního plánování sociálních 
služeb okresu Klatovy, spolufinancování poskytované terénní sociální služby Agenturou 
Ulice Plzeň, výši 2.644Kč , uzavření smlouvy o spolupráci mezi Obcí Bezděkov a 
Městem Klatovy a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

Usnesení č.46: zastupitelstvo obce schvaluje prominutí vrácení návratné finanční výpomoci 
ve výši 60.800,- Kč, poskytnuté  Ekoregionu Úhlava, o.s., IČ26989662,s se sídlem 
Nýrsko Náměstí 122 

Usnesení č.47: zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí petice občanů proti zřízení 
umístění obecní kompostárny pod názvem: „Ne obecní kompostárně u fotbalového 
hřiště v Bezděkově“ a „Petice fotbalového družstva TJ Bezděkov proti výstavbě obecní 
kompostárny u fotbalového hřiště v Bezděkově“. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce 
projednat všechny připomínky přednesené na zastupitelstvu 17.6.2015 a zvážit další 
možnosti umístění kompostárny. Samotná stavba kompostárny podléhá stavebnímu 
řízení a v rámci tohoto řízení lze uplatnit připomínky dotčených subjektů. Zastupitelstvo 
obce ukládá starostovi projednat možnost spolupráce v této problematice s vedením 
Zemědělského družstva Janovice. 

 

 

                                                                                                             Josef Červený 
                                                                                                                   starosta 
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