
SEZNAM USNESENÍ 

Ze zasedání zastupitelstva č.5, konaného dne 6.června 2019 

 

Usnesení č. 34:  Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání 

Usnesení č.35: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady obce a schválilo    

její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 7.3.2019 

Usnesení č.36: Zastupitelstvo obce schvalilo: 

• „Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov za rok 2018 s výhradou nedostatků 
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a přijímá 
následná opatření: 
Účetní jednotka bude dbát na časovou přesnost a chronologii u zápisů v pokladní 
knize – termín ihned 
Účetní jednotka bude důsledně dodržovat platné právní předpisy z oblasti účetnictví,    
zejména s ohledem na zaúčtování nákladů a výnosů do příslušného období – termín 
ihned. 
Účetní jednotka bude důsledně dodržovat zák. č. 250/2000 sb. o rozpočtových 
pravidlech… ve znění pozdějších předpisů v platném znění, především s ohledem na 
včasnost provádění rozpočtových opatření s ohledem na budoucí výdaje či příjmy – 
termín ihned.“ 

• Kladný  hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní a mateřská škola 
Bezděkov ve výši 17,61 Kč bude převeden do rezervního fondu. 
 

Usnesení č.37: Zastupitelstvo Obce Bezděkov schválilo účetní závěrku Obce Bezděkov za 

rok 2018. 

Usnesení č. 38: Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu mezi Obcí Bezděkov a 

manželi Hozmanovými podle návrhu . 

Usnesení č. 39: Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu mezi Obcí Bezděkov a 

manželi Blahníkovými podle návrhu. 

Usnesení č.40: Zastupitelstvo obce schválilo upravené zadání změny č.2 ÚP Bezděkov. 

Upravené zadání změny č.2 územního plánu byly se stanovisky dotčených orgánů a 

připomínkami občanů předány zpracovateli, který zpracuje  Návrh územního plánu 

s ohledem na dodržení všech zákonů a nařízení. 

Usnesení č.41: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku Pavla Bastla – Projekty 

dopravních staveb, Částkova 76, 326 00 Plzeň a schválilo uzavření smlouvy s touto 

projektovou kanceláří na projekt místní komunikace a parkovacího stání u ZŠ 

s posunutím autobusové zastávky. 



Usneseníč.42: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření dle přiloženého návrhu 

Usnesení č.43: Zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním Žádosti pro zpracování, 

projednání a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje 

v části obce Poborovice. 

Usnesení č.44: Zastupitelstvo obce projednalo stížnost pana Misterky se zjištěním, že 

využití pozemku odpovídá nájemní smlouvě, kterou Obec Bezděkov s panem Martinem 

Maškem uzavřela 30.6.2017. Nájemce nabídl další možné úpravy vjezdu k nemovitosti p. 

Misterky  (zarovnání terénu návozem). Zastupitelstvo souhlasilo s touto možností 

nabízeného řešení. 

Usnesení č.45: Zastupitelstvo obce projednalo návrh p. Míky a nesouhlasilo s umístěním   

kamer v ulici, protože jejich instalace je v rozporu se současnou legislativou. Požadavek 

na omezení vjezdu větších vozidel a jednosměrnou ulici je vzhledem k frekvenci vozidel 

na této komunikaci  bezpředmětný. 

Usnesení č.46: Zastupitelstvo obce schválilo převedení finančních prostředků z fondu 

Krátkodobých dluhopisů do fondu Krátkodobý. 

 

 

 

………………………………………………..                                                     ………………………………………… 

místostarosta obce                                                                              starostka obce 

Mgr. Petr Papoušek                                                                             Mgr. Xenie Begerl 

 

 

 

               

 

               

 

 
 

 


