
Seznam usnesení 

ze zasedání zastupitelstva č.9, konané dne 5.3.2020 

 

  Usnesení č. 84: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

  Usnesení č.85: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce a schvaluje  

                                 její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 4.2.2020 

 

   Usnesení č. 86: Zastupitelstvo obce odvolává Mgr. Jaroslavu Gaboríková z funkce 

                                člena kontrolního výboru. Na uvolněné místo člena kontrolního 

                                výboru  volí Václava Pavlíka. 

 

   U snesení č.87:      Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem  pozemku p.č. 75/1 

                                  ve vlastnictví obce a uzavřením smlouvy s p. Bohumilem Misterkou.  

                                   Potřebné katastrální úkony spojené s prodejem pozemku zajistí a   

                                  uhradí žadatel. Cena pozemku je určena 100 Kč/ m2, která je   

                                  stanovena z obvyklých cen  pozemků v místě a podle způsobu  

                                  využití. 

 

   Usnesení č. 88:  Zastupitelstvo obce nesouhlasí s žádostí p. Michala Součka o prodeji  

                                pozemku v majetku obce, tak jak je zakresleno v přiložené katastrální  

                                mapě. Zastupitelstvo obce souhlasí  pouze s prodejem pozemku, který  

                               sousedí s pozemkem p.č. 9/1. Potřebné geodetické a katastrální úkony  

                               spojené s prodejem   pozemku zajistí a uhradí žadatel. Cena pozemku je  

                               určena 100 Kč/ m2, která je stanovena z obvyklých cen pozemků v místě  

                              a podle způsobu využití. 

 

 Usnesení  č.89:  Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením pozemků dle geometrického plánu. 

                              Souhlasí se zveřejněním záměru směny  s manžely Homolkovými a finančním  

                             vyrovnáním mezi Obcí  Bezděkov a manžely Homolkovými. 

 

Usnesení č.90:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostku, aby jednala s manžely   Homolkovými o  

                            možném prodeji pozemku p.č. 763/3 v k.ú. Koryta u Bezděkova Obci Bezděkov. 

 

Usnesení č.91:  Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou firmy Šumavské vodovody a  

                            kanalizace a.s. na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a   

                           stavební řízení na stavbu vodovodu do Poborovic. 

 

Usnesení č.92:  Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci   z dotačního programu   

                           Ekologické investiční projekty  2020 z dotačního titulu –Podpora  zpracování  

                           Projektových dokumentací -vodohospodářská  infrastruktura 2020  na  

                           vodovod v Poborovicích. 



 

 

Usnesení č.93:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Účelového sdružení pro skupinový  

                            vodovod Nýrsko – Klatovy na rok 2020. 

 

Usnesení č. 94:   Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou změnou č.2. 

 

Usnesení č. 95: Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku KB na zhodnocení volných finančních  

                            prostředků ze spořícího a běžného účtu ve výši 10.000.000,- Kč  ze dne 5.3.2020 a  

        pověřuje starostku k jednání u jiných bank. subjektů dle  návrhů zastupitele P. Jelínka. 

 

 

 


