
 

Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č.13, konané 3.9.2020 

 

Usnesení č. 134: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 

Usnesení č. 135:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce a schvaluje její  

                              činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 30.7.2020. 

 

Usnesení č. 136:  Zastupitelstvo obce schvaluje výši nájemného dle  znaleckého posudku č.6746- 

                              176/20 pro Stanovení obvyklého nájemného z pozemků v majetku Obce Bezděkov.    

 

Usnesení č. 137:  Zastupitelstvo Obce Bezděkov souhlasí s pronájmem fotbalových kabin 

                               Mysliveckému sdružení Koryta –Bezděkov a stanovuje nájem 1 Kč/rok. 

 

Usnesení č. 138: Zastupitelstvo Obce Bezděkov souhlasí s prodejem pozemku p.č. 345/44 v k.ú.  

                              Struhadlo, za cenu 100 kč za m 2 geometrické zaměření a další úkony prodeje a  

                             převodu budou hradit nabyvatelé pozemku. 

  

Usnesení č. 139: Zastupitelstvo Obce Bezděkov nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 345/26  

                              v k.ú. Struhadlo  

 

Usnesení č. 140:  Zastupitelstvo Obce Bezděkov souhlasí s tím, že Obec Bezděkov bude investorem  

                               vodovodu a kanalizace za cenu 449 tis.bez DPH a Ing. Kroták poskytne obci dar ve  

                               výši 100.000, -na vybudování této infrastruktury  na základě Smlouvy o  

                              spolufinancování. 

 

Usnesení č. 141: Zastupitelstvo Obce Bezděkov souhlasí se žádostí Pošumavského auto-moto klubu a  

                              povoluje uzavírku, zvláštní  užívání komunikací a povolení objížděk dne 6.11.2020 od  

                              13 – 17 hodin v obci Poborovice. 

 

Usnesení č. 142:  Obec Bezděkov schvaluje zařazení svého katastrálního území do území posobnosti  

                                místní akční skupiny Ekoregion Úhlava,z.s. na programové období 2021-2027. 

 

Usnesení č. 143:  Zastupitelstvo obce povoluje vyjímku z nejvyššího počtu dětí  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  2020/2021. 

 

Usnesení č. 144:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle přiloženého návrhu 

 

Usnesení č. 145:   Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení od  

                                prosince 2019 do 30.7.202 a finanční výbor kontrolou knihy faktur, stavu pokladny a účtu 

 

                             


