
SEZNAM USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva č. 18, konaného dne 7.6.2018 

Usnesení č. 170 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu rady a schvaluje její činnost od 
zasedání zastupitelstva dne 8.3.2018 

Usnesení č.171 zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný  účet 
obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad, neboť 
nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Záporný hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Bezděkov ve výši 7.852,32Kč bude hrazen 
z rezervního fondu. 

Usnesení č.172 zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Bezděkov za rok 2017 

Usnesení : 173 zastupitelstvo obce rozhodlo o  pořízení Změny č. 2 za podmínek, že na 
úhradě Změny se budou podílet rovným dílem úspěšní žadatelé o změny. Schvaluje zadat 
zpracování Návrhu ing.arch.Jaroslavě Lexové, která vyhotovila původní Územní plán i 
Změnu č.1, má k dispozici veškeré podklady a tím se sníží pořizovací náklady. Návrh 
smlouvy o dílo se zpracovatelem bude předložen na dalším zasedání zastupitelstva obce 

Usnesení č: 174 zastupitelstvo obce schvaluje žádost Miroslava Břečky, ,(doporučeno radou 

obce)  změna využití pozemků v kú. Bezděkov, část Poborovice, parc.č.846/18 a 846/19, oba 
orná půda na plochy bydlení v RD / SOV - pozemky jsou situovány mezi stávajícími 
rodinnými domy a hranice zastavěného území se zarovná 

Usnesení č.175 zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Petra Brejchy, ,(nedoporučeno radou 

obce)  změna využití pozemků v kú.Struhadlo parc.č.96/3,85/2,86,84,80, všechny orná půda , 
na pozemky pro bytovou výstavbu – zástavba rodinnými domy - v územním plánu je 
v zájmovém území dostatečná rezerva pro případnou výstavbu, která vzhledem k absenci 
veřejného vodovodu a kanalizace nezačala ani v I.etapě  

Usnesení č. 176 zastupitelstvo obce schvaluje žádost Ing. Jana Zavadila a Mgr.Evy 
Zavadilové,(doporučeno radou obce) změna využití v kú.Struhadlo pozemku 327/2 , zahrada, 
na plochu rodinné rekreace - jedná se o chatovou oblast a s dotčeným územím sousedí přímo 
chaty 

Usnesení č. 177 zastupitelstvo obce schvaluje žádost Ing. Marty Šedivcové, ,(doporučeno 

radou obce) změna využití pozemků v kú.Koryta – změna na území se smíšenou funkcí plochy 
výrobní a skladování /zemědělská výroba/ - jedná o rozšíření území VSz, které navazuje na 
sousední areál ZD 

Usnesení č. 178 zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Bedřicha Poláka a Markéty 
Slavíkové,(nedoporučeno radou obce), zaujímá neutrální stanovisko k, změna využití 
pozemků v kú. Bezděkov, část Poborovice,parc.č.846/12 a 845/1, oba zahrada – rozšíření 
plochy SOv, PZ2 a PZ3 na celou plochu pozemků s tím, že možné rozšíření posoudí 
zpracovatel Změny č. 2, správci sítí a vlastník drážního tělesa - není zde vybudována 



odpovídající komunikace, obecní účelová komunikace nevyhovuje navrženému provozu a na 
pozemky navazuje ochranné pásmo trati a vedení VN 

Usnesení č. 179 zastupitelstvo obce schvaluje žádost Bruno Větřáka,  Susanne Vetrak, a 
Aleny Rotzinger, (doporučeno radou obce) přeložení plánované trafostanice z pozemku 
parc.č.203 na okraj plánované zástavby s tím, že možnou změnu posoudí zpracovatel Změny 
č. 2 a správce sítě  

Usnesení č. 180 zastupitelstvo obce schvaluje žádost Věry Gáboríkové, (doporučeno radou 

obce)  změna využití pozemků v kú.Struhadlo,  a to část parc.č.65/9 lesní pozemek, 65/11, 
ostatní plocha a 486/14, ostatní plocha, na plochy bydlení v rodinných domech – plocha 
navazuje na stávající původní zástavbu, zastavěná část je i na protější straně komunikace 

Usnesení č. 181 zastupitelstvo obce neschvaluje žádost ing. Františka Svobody a rozšíření 
zastavěného území obce, protože v územním plánu je dostatečná rezerva pro další výstavbu 
označená jako BRD – Z 1 až Z 10 

Usnesení č. 182 zastupitelstvo obce bere na vědomí podnět Vladislava Bílka,  s tím, že 
zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu a odkanalizování uvažované lokality nových 
rodinných domů je povinností investora a realizace je možná z jeho strany kdykoliv podle 
schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Poté lze podle finančních 
možností obce uvažovat o napojení stávajících domů ve Struhadle, ale nelze v současnosti 
odpovědně stanovit termín realizace takto rozsáhlé akce. 

Usnesení č. 183 zastupitelstvo obce stanovuje pro příští volební období  počet členů 
zastupitelstva v počtu 15 členů a ustanovení rady obce v počtu 5 členů 

Usnesení č. 184 zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru zřízení věcného břemene 
k pozemku parc.č.752/6 v kú. Bezděkov  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a dohodu o 
umístění stavby s názvem „Bezděkov, KT, parc.č.752/7 –NN“ a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy 

Usnesení č. 185 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí 
Bezděkov a společností NAMAN podle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy 

Usnesení č. 186 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí 
Bezděkov a Františkem Špindlerem podle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy 

Usnesení č. 187  zastupitelstvo obce schvaluje převod  pozemků z vlastnictví České republiky 
do majetku Obce Bezděkov, parc.č.1011/3 a 779/10, oba v kú. Koryta u Bezděkova, za cenu 
50.040Kč, z důvodů vyřešení přístupu k pozemkům obce, zemědělským pozemkům 
soukromých vlastníků a významnému krajinnému prvku a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy. 
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