
SEZNAM USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva č. 11, konaného dne 1.12.2016 

Usnesení č. 101: zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu rady a schvaluje její činnost od 
posledního zasedání zastupitelstva dne 1.9.2016 

 
Usnesení č. 102: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 9/2016  
 
Usnesení č. 103 : zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce a sociálního fondu na rok 2017 

ve výši: příjmy  11.791.700 Kč, výdaje ve výši 19.134.510 Kč a financování úvěru ve 
výši 844 tis. Kč.    

          Rozpočet je schodkový, rozdíl bude hrazen z finančních rezerv obce. 
 
Usnesení č. 104: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled podle návrhu na období 

2017 - 2024 
 
Usnesení č. 105: zastupitelstvo obce schvaluje seznam investičních a neinvestičních akcí na 

rok 2017 podle předloženého návrhu a jejich financování z prostředků obce 
 
Usnesení č. 106: zastupitelstvo obce : 
a) stanovuje pro části obce Bezděkov a Koryta vodné ve výši 24,90 Kč/m3 + příslušná sazba 

DPH, stočné ve výši 27,60 Kč/m3 + příslušná sazba DPH, vodné pro část obce Tetětice 
ve výši 8,00 Kč/m3 + příslušná sazba DPH a 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 

b) schvaluje zřízení fondu obnovy vodovodu a kanalizací 
 
Usnesení č. 107 : zastupitelstvo obce : 

a) stanovuje cenu poukázek za odvoz domovního odpadu pro fyzické nepodnikající  
        osoby na rok 2017 takto : 

Sezóna I.       =    1.880,- Kč 
1x za 14 dnů =    1.400,- Kč 
1x30 dnů       =    1.050,- Kč  

b) ruší usnesení rady obce č. 64/2016 z 1.9.2016 a schvaluje organizovat svoz    
objemného odpadu dvakrát ročně v jarním a podzimním termínu. 

 
Usnesení č. 108: zastupitelstvo obce Bezděkov schvaluje finanční příspěvek Plzeňskému kraji 

na dopravní obslužnost v roce 2017 ve výši 37.840 Kč a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy. 

 
Usnesení č. 109: zastupitelstvo obce Bezděkov: 

 a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na 
novou    výši 1.885.800,- Kč 



 b)  souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly 
upsány takto:  

 přistupující noví společníci obec Předslav, obec Zavlekov a obec Podmokly 
vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. 
Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu 
společenské smlouvy. 

c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle 
přiloženého návrhu a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

 
Usnesení  č. 110: zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu mezi Obcí Bezděkov a 

Pavlem Šabatkou podle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce jejím podpisem 
 
Usnesení  č. 111: zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku KN č. 206/5, 

orná půda, o výměře cca 40 m2  v k.ú. Bezděkov u Klatov, manželům Jaroslavu a Marii 
Hozmanovým, bytem Bezděkov čp. 231 za cenu 100,- Kč/ m2 
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