
SEZNAM USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva č. 16, konaného dne 7.12.2017 

Usnesení č. 146: zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu rady a schvaluje její činnost od 
posledního zasedání zastupitelstva dne 7.9.2017 

 
Usnesení č.147 : zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2018 ve výši: příjmy 

14 800 150Kč, výdaje ve výši 15 129 280Kč. Rozdíl bude hrazen z finančních rezerv 
obce. 

 
Usnesení č. 148: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2017 podle návrhu 

 
Usnesení č.149 : zastupitelstvo obce schvaluje seznam investičních a neinvestičních akcí na 

rok 2018 podle předloženého návrhu a jejich financování z prostředků obce 
 
Usnesení č. 150 : zastupitelstvo obce : 
stanovuje pro části obce Bezděkov a Koryta vodné ve výši 25.40 Kč/m3 + příslušná sazba  
DPH, stočné ve výši 28.10 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 
 
Usnesení č. 151 : zastupitelstvo obce : 

 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  

 
Usnesení č. 152: zastupitelstvo obce bere na vědomí vzdání se mandátu zastupitelky Jany 
Švejdové a její rezignaci na funkci předsedkyně finančního výboru. Zastupitelstvo volí do 
funkce předsedy finančního výboru od 1.1.2018 zastupitele a člena finančního výboru Petra 
Jelínka 

Usnesení č. 153: zastupitelstvo obce Bezděkov schvaluje finanční příspěvek Plzeňskému kraji 
na dopravní obslužnost obce v roce 2018 ve výši 40.788Kč a pověřuje starostu obec podpisem 
smlouvy. 

Usnesení  č. 154:  zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Bezděkov a 
firmou Airweb Klatovy podle návrhu a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

Usnesení  č. 155: zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Bezděkov a 
Bedřichem Polákem, bytem Horažďovice a Markétou Slavíkovou, bytem Buštěhrad, podle 
návrhu a pověřuje starostu obce jejím podpisem 



Usnesení č. 156 : zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Bezděkov a 
Davidem Frouzem, bytem Praha a Michaelem Knödlem, bytem Praha, podle návrhu a 
pověřuje starostu obce jejím podpisem 

Usnesení č. 157 : : zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti mezi Obcí Bezděkov a ČEZ Distribuce podle návrhu a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem 

Usnesení č. 158 : zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru zřízení věcného břemene 
služebnosti vedení, oprav a údržby přípojky splaškové kanalizace k pozemku parc.č.206/5 
v kú. Bezděkov u Klatov podle návrhu 
 
Usnesení č.159: zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti a odkoupení  pozemků ve 
vlastnictví České republiky parc.č.1011/3 a 779/10, oba v kú. Koryta u Bezděkova, z důvodů 
vyřešení přístupu k pozemkům obce, zemědělským pozemkům soukromých vlastníků a 
významnému krajinnému prvku 
 
Usnesení č.160: zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zrušení VTA a neschvaluje 
převod vlastnictví na obec  
 
Usnesení č. 161: zastupitelstvo obce stanovuje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva 
od 1.1.2018 ve stejné výši jako dosud 
 
Usnesení č. 162: zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu 
nebytových prostor v budově obecního úřadu od 1.1.2018 za účelem poskytování služeb 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


