
Seznam usnesení 

ze zasedání zastupitelstva č.7, konaného dne 4.12.2019 

 

Usnesení č.60: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 

Usnesení č.61: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce a schvaluje její  

                         činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 5.9.2019 

Usnesení č. 62: Zastupitelstvo obce schvaluje seznam investičních a neinvestičních akcí na rok2020 

                            dle předloženého návrhu a jejich financování z prostředků obce 

 

Usnesení č. 63: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce a sociální fond na rok 2020 ve výši 

                            Příjmy 15.103.130 Kč 

                            Výdaje 20.982.500 Kč 

                            Rozpočet je schodkový 

 

Usnesení č. 64: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku 

                            č.3/2019, o místním poplatku ze psů. 

 

Usnesení č. 65: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku  

                            č.4/2019, o místním poplatku za komunální odpad. 

 

Usnesení č. 66: Zastupitelstvo obce stanovuje pro části obce Bezděkov a Koryta vodné ve výši   27,10 

                             + příslušná sazba DPH, stočné 30,09 + příslušná sazba DPH. Vodné pro část  Tetětice 

                             ve výši 8,00 Kč/m+ příslušná sazba DPH. Nájemné z vodovodního řadu ve výši 40.000  

                             Kč + příslušná sazba DPH ročně a nájemné z kanalizačních stok ve výši  40. 000Kč+  

                             příslušná sazba DPH ročně. 

 

Usnesení č. 67:  Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační řád obce Bezděkov 

 

Usnesení č. 68: Zastupitelstvo obce 

                             1a/ schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.  

                                    na novou výši 2.166.210,-Kč 

                             1b/ souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti   Pošumavská odpadová, s.r.o.,   

                                   byly upsány takto: 

                               -stávající společník město Klatovy nyvýší svůj vklad na novou celkovou výši   

                              1.100.000,-Kč - přistupující noví   společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží 

                               vklady ve  výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného  30,- Kč.  

                                Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků  jsou uvedeny v návrhu  

                                společenské smlouvy. 

                               1c/ schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti  Pošumavská odpadová,  

                                      s.r.o. dle přiloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 69: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  

                            věcného břemene na pozemku pro stavbu: „ Bezděkov, KT, parc.č. 223/3 – NN“. 

 

Usnesení č. 70: Zastupitelstvo obce souhlasí se žádostí Pošumavského automoto  klubu v AČR o  



                    povolení zvláštního užívání dle § 25 odst.6 písm.c/ až e/ zákona č.13/1997 Sb o povolení  

                     uzavírky, zvláštního užívání  komunikací a povolení objížděk při rychlostní zkoušce        

                     mezinárodních automobilových rally 29. Historic Vltava rally a  55. Rally Šumava Klatovy  

                     za podmínky zajištění bezproblémového přístupu obyvatel Poborovic do obce. 

 

Usnesení č. 71: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy se  zemědělským družstvem Koryta  

                            o odklízení sněhu a posypu  inertním materiálem na pozemních komunikací v územní 

                             oblast obce, tj. v částech obce Bezděkov, Koryta, Poborovice,  Struhadlo, Tětětice a  

                              Vítaná. 

 

Usnesení č. 72: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění,    soustředění a sběru   

                            biologických odpadů s p. Janem Hergetem na dobu určitou do 31.12.2020. 

 

Usnesení č. 73: Zastupitelstvo obce Bezděkov schvaluje finanční  příspěvek Plzeňskému kraji na  

                           dopravní obslužnost v roce 2019 ve výši 50 930 Kč. 

 

Usnesení č. 74: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.9 dle přiloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 75: Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením druhého účtu u Komerční banky, na který  

                            budou převáděny finanční prostředky fondu obnovy vodovodů a kanalizací z rozpočtu 

   obce Bezděkov. 

 

Usnesení č. 76: Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy o dílo   č. 1 za účelem  

                            dopracování zakázky: „Uzemní plán  Bezděkov – Změna č.2“ s Architektonickým  

                            studiem ING.  ARCH. Jaroslavy Lexové. 

 

Usnesení č. 77: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci do  programu MMR na herní  

                            prvky do MŠ Bezděkov. 

 

Usnesení č. 78: Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním vodovodního a  kanalizačního hřadu  

                             k pozemku p.č. 200 v k.ú. Bezděkov za finanční spoluúčasti obce, která bude ve výši  

                             rozdílu mezi  cenou kan. přípojky a cenou  kan. hřadu. 

 

Usnesení č. 79 : Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor ke kontrole usnesení z jednání  

                             zastupitelstva a jednání rady obce za rok 2019 

 

Usnesení č. 80: Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o dílo s p.Pavlem  Bastlem na zhotovení  

                            projektové dokumentace pro  „ Parkovací stání a posunutí stávající autobusové 

                             zastávky“ a  „ Rekonstrukce místní komunikace parc.č. 742/1 a 742/10 “ a 

                             „Rekonstrukce místní účelové komunikace parc.č. 790/2“  a  pověřuje starostku k   

                              jejímu podpisu.  

 

Usnesení č. 81: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem do veřejné sbírky pro obec Bublava ve výši   

                            5.000,- Kč 

 

 


