
SEZNAM USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva č.6, konaného dne 5.září 2019 

 

Usnesení č. 47 : Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 

Usnesení č.48: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce a schvaluje  
                         její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 6.6.2019 
 
Usnesení č. 49: Zastupitelstvo obce Bezděkov schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 790/2 v k.ú. 
                          Bezděkov u Klatov, z vlastnictví České  republiky a příslušnosti hospodařit Státního  
                          pozemkového úřadu  do vlastnictví obce Bezděkov podle §7 odst.2 zákona č.503/ Sb.,  
                          o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,  
                          ve znění pozdějších předpisů. 
       
Usnesení č.50:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést   
               stavbu se Správou a údržbou silnic PK za účelem vybudování chodníku k pivovaru 
                         na pozemku p.č. 752/4 v k.ú. Bezděkov 

Usnesení č. 51:   Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním Architektonické  
     studie části pozemku p.č. 206/5 v k.ú. Bezděkov a pověřuje    
                 starostku k jednání s architektem. 
 
Usnesení č.52:   Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části   pozemku  parc.č.259/1 v k.ú. 
                           Bezděkov, zemědělský půdní fond o výměře 30 m2 panu Václavu  Pavlíkovi, bytem   
                           Bezděkov  82,  za cenu 2,- Kč/m2/rok 
 
Usnesení č.53:  Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2019,o stanovení  
                           systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a a odstraňování     
                           komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
                           Bezděkov. 
 
Usnesení č.54: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2019, kterou se stanoví   
                             systém komunitního kompostování a  způsob využití zeleného kompostu k údržbě a  
                            obnově veřejné  zeleně na území obce. 
 
Usnesení č.55:  Zastupitelstvo obce povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve  třídách mateřské  
                           školy, součásti ZŠ a MŠ Bezděkov, příspěvkové  organizace obce Bezděkov,  
                           stanoveném prováděcím právním  předpisem a to vyhláškou č.14/2005 sb., o 
                           předškolním vzdělávání, v platném znění, o 4 děti tj. na 28 dětí pro 1 třídu pro 
                           školní rok  2019/2020. 
 
Usnesení č.56: Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou dokumentu Zásady pro poskytování dotací.  
                         Příjemci dotace z rozpočtu Obce Bezděkov  mohou být spolky a organizace, ale i   
                         soukromé osoby, které se významným způsobem zaslouží o propagaci nebo prospěch  
                         obce. 
 



 
Usnesení č.57: Zastupitelstvo obce vzalo žádost na vědomí a pověřuje starostku obce  
                          jednáním  s panem Hergetem, případně jinými subjekty, možnosti realizace   
                         opravy cesty na pozemku p.č. 46 v k.ú. Struhadlo. 
 
Usnesení č. 58: Zastupitelstvo Obce Bezděkov  schvaluje přijetí finanční dotace  
                             z rozpočtu Plzeňského kraje v programu Podpora ochrany lesa  
                             do rozpočtu Obce Bezděkov ve výši 51.800 Kč. 
 
Usnesení č.59:  Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.6 dle 
                           přiloženého návrhu. 

 


