
Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č. 14, konané 3.12.2020 

 

Usnesení č. 146: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání doplněný o bod 

                        „ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Bezděkov na roky 2022- 2024“ 

 

Usnesení č. 147: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce a schvaluje  
                            její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 3.9.2020 
 

Usnesení č. 148: Zastupitelstvo obce schvaluje seznam investičních a neinvestičních akcí na  

                           rok 2021 dle předloženého návrhu a jejich financování z prostředků obce 

 

Usnesení č. 149: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce, kde byly oproti zveřejněnému návrhu  
                              rozpočtu provedeny změny na příjmové i výdajové stránce. 

Příjmy 12.910.000 Kč 
Výdaje 26.234.000 Kč 
Rozpočet je schodkový  

                    Rozpočet je schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 13.324 tis. Kč je krytý  
                   přebytkem minulých let. 

 

Usnesení č. 150: Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce  
                            Bezděkov na roky 2022-2024  
 
Usnesení č. 151: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č.1/2020, k zadávání zakázek  
                            malého rozsahu 
 
Usnesení č. 152: Zastupitelstvo obce stanovuje pro části obce Bezděkov a Koryta vodné ve výši   
                              27,83 + příslušná sazba DPH, stočné 30,43 + příslušná sazba DPH. Vodné pro část 
                             obce Tetětice ve výši 8,00 Kč/m3+ příslušná sazba DPH. Nájemné z vodovodního  
                             řadu ve výši 60.000 Kč + příslušná sazba DPH ročně a nájemné z kanalizačních stok  
                            ve výši 40. 000Kč+ příslušná sazba DPH ročně. 

 

Usnesení č. 153: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
                            břemene na pozemku parc. č. 223/3 pro stavbu: 
                            „ Bezděkov, KT, parc.č. 223/3 – NN“ a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
 

Usnesení č. 154: Zastupitelstvo obce Bezděkov schvaluje finanční   příspěvek  
                           Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce  2021 ve výši 50 490,- Kč. 
 
Usnesení č. 155: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č 353/1 v k.ú.  
                           Struhadlo manželům Blahetovým. 
 

  



 

 
Usnesení č. 156: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku p.č 345/25 v k.ú. Struhadlo 
                            p. Zbyňkovi Štuibrovi.  
 
Usnesení č. 157: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.9 dle 
                             přiloženého návrhu. 

Usnesení č. 158: Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou ceny pozemku p.č. 154, p.č. 65/10 a nově     
                      vzniklého pozemku p.č.73/3, lesní pozemek, v k.ú. Struhadlo na  25 kč/ m2 na základě  
                      místního šetření a vyjádření lesního správce . Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou  
                      kupní smlouvou a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 
Usnesení č. 159:  Zastupitelstvo obce souhlasí s dotací pro Charitu Klatovy ve výši 10.000,- Kč. 

 
 


