
Seznam usnesení 

ze zasedání zastupitelstva č.10, konané dne 4.6.2020 

 

   Usnesení č. 96 : Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedán 

   Usnesení č. 97 : Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce a  

                               schvaluje její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 5.3.2020.    

   Usnesení č. 98: Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• „Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov za rok 2019 s výhradou nedostatků uvedených ve 
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a přijímá následná opatření: 
„Inventarizace za rok 2020 bude řádně provedena dle platných právních předpisů – termín  
únor 2021.  Účetní jednotka povede účetnictví řádně, průkazně a srozumitelně dle platných  

        právních předpisů – termín ihned.“ 

   Usnesení č. 99: Zastupitelstvo Obce Bezděkov neschvaluje účetní závěrku Obce Bezděkov za rok 

                           2019 vzhledem ke skutečnosti, že nebyly dodrženy základní požadavky stanovené  

                           platnými právní předpisy pro její schválení, zejména pak skutečnosti, že  

                           schvalujícímu orgánu nebyly předloženy veškeré významné podklady podle § 5 

                           vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

Usnesení č. 100: Zastupitelstvo Obce Bezděkov bere na vědomí činnost a hospodaření příspěvkové  

                              organizace Základní škola a mateřská škola Bezděkov za rok 2019. 

Usnesení č. 101 : Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Bezděkov a panem  

                               Misterkou podle návrhu a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

Usnesení č.102: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemkových parcel v k.ú. Koryta, finanční  

                             vyrovnání mezi Obcí Bezděkov a manžely Homolkovými a panem Petrem Rendlem a  

                             směnnou smlouvu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení č. 103: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 814/27      v k.ú.   

                              Bezděkov panu Jaroslavu Holakovskému, bytem Poborovic  4 za cenu 2 Kč / m2/ rok.  

Usnesení č. 104: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 65/10 o výměře    

                         242 m2, p.č. 154 o výměře 444  m2 a část pozemku p.č. 73/1 o výměře cca 700m2   

                         v k.ú. Struhadlo paní Ing. Věře Hájkové . Přesná výměra  pozemku bude stanovena  

                        dle zaměření na místě a po dohodě s lesním správcem. Náklady spojené  

                         s geodetickým zaměřením a s úkony na katastrálním úřadě hradí žadatelka. Cena  

                         pozemku byla stanovena na 100 Kč /m2. 

Usnesení č. 105: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 345/28 a části pozemku  345/29  

                              o celkové  výměře v k.ú. Struhadlo panu RNDR. Jiřímu Šléglovi a Mgr. Michaely  

                             Šléglové. Náklady spojené s geodetickým zaměřením a s úkony na katastrálním úřadě  

                             hradí žadatelé. Cena pozemku byla stanovena na 100 Kč /m2. 

Usnesení č. 106: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 460/1 o  výměře cca 230 m2  

 

                        v k.ú. Struhadlo panu Michalu Součkovi .Náklady spojené s geodetickým zaměřením   

                       a s úkony na katastrálním úřadě hradí žadatelé. Cena pozemku byla stanovena na 100  



                       Kč /m2. 

Usnesení č. 107: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem nemovitosti p.č. st. 330, jehož součástí je  

                             nemovitost č.p. 180 a pozemku p.č. 121/1. Maximální cenu pro jednání určuje  

                            částku 6.000 000,- Kč a pověřuje starostku dalším jednáním. 

Usnesení č.108: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem dávkovače chlóru pro obecní  

                            vodovod v Tětěticích. 

Usnesení č.109: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu „ Bezděkov – dopravní automobil “  

                             uzavřenou mezi Obcí Bezděkov a Autocentrem Jan Šmucler s.r.o. a pověřuje  

                             starostku k jejímu podpisu. Zároveň se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou 

                              cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

Usnesení č.110: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem osobního automobilu pro potřeby Obce 

                             Bezděkov ve výši 300. 000,-Kč ve stejné kategorii jako stávající automobil. 

Usnesení č. 111: Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s Linkou bezpečí a dar ve výši 1000  

                               Kč. 

Usnesení č. 112: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přiloženého návrhu 

       Usnesení č.113: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení    

                                    věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.: IE- 12- 0007757/VB/65 název  

                                    stavby: Koryta KT- NN se společností ČEZ Distribuce, a.s.. a pověřuje starostku  

                                    k podpisu. 

 

 

 

 

 

 


