
Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č.22, konané 2.12.2021 

 

      Usnesení č. 223 :  Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

      Usnesení č. 224:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce  

                                     a schvaluje její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 14.10.2021.  

 

      Usnesení č. 225:   Zastupitelstvo obce schvaluje seznam investičních a neinvestičních akcí na rok  

                                      2022 dle předloženého návrhu a jejich financování z prostředků obce 

 

       Usnesení č. 226:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce, kde byly oproti zveřejněnému    

                                      návrhu rozpočtu provedeny změny na příjmové i výdajové stránce. 

Příjmy 13.158.000 Kč 

Výdaje 24.998.000 Kč 

Rozpočet je schodkový 

                           Rozpočet je schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 11.840 tis. Kč je krytý  

                           přebytkem minulých let. 

 

   Usnesení č. 227:  Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Bezděkov 

                                      č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového  

                                      hospodářství, v předloženém znění. 

 

   Usnesení č. 228 :  Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Bezděkov  

                                      č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,  

                                      v předloženém znění. 

                                 

     Usnesení č. 229 : Zastupitelstvo souhlasí vzhledem k nejnižší cenové nabídce ve   

                                      výběrovém řízení s uzavřením smlouvy s firmou  JSF stavební s.r.o.,  

                                      Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko jako zhotovitelem pro akci  

                                     „Rekonstrukce chodníku podélsilnice III.tř.18510 v obci Bezděkov“a  

                                       pověřuje starostku jejím podpisem. 

 

      Usnesení č. 230:  Zastupitelstvo obce souhlasí s Dodatkem ke smlouvě č.1 mezí Obcí Bezděkov a       

                                     p. Ondřejem Olšanem,s místem podnikání Štěpánovice 117 , Klatovy 33901 jako 

                                     zhotovitelem rekonstrukce nemovitosti č.p. 180 z důvodu situace na stavebním  

                                     trhu a zpožděným dodávkám stavebního materiálu a pověřuje starostku obce  

                                     jeho podpisem. 

 

      Usnesení č. 231 : Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene –  

                                    služebnosti na pozemku p.č. 752/6 v k.ú. Bezděkov u Klatov mezi Obcí Bezděkov  



                                   a  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín –Podmokly, Teplická 874/8,  

                                   PSČ 405 02, IČO 24729035 a pověřuje starostku jejím podpisem. 

 

      Usnesení č. 232: Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 345/29 v k.ú.  

                                    Struhadlo p. Kataríně Borakové, bytem Suvorovova 691, 339 01 Klatovy o  

                                    velikosti cca 167 m2 za  cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 6746-176/20  

                                     –tj.0,48 Kč / m2/ rok. 

 

      Usnesení č. 233 : Zastupitelstvo obce vydává Územní plán Bezděkov změna č.2 formou opatření  

                                     obecné povahy a oznamuje pořízení úplného znění územního plánu Bezděkov po  

                                     změně č.2 

 

      Usnesení č. 234 : Zastupitelstvo obce stanovuje pro části obce Bezděkov a Koryta vodné ve výši    

                                     28,98 Kč/m3+ příslušná sazba DPH, stočné 31,68 Kč/m3+ příslušná sazba DPH.  

                                     Vodné pro část obce Tetětice ve výši 10,00 Kč/m3+ příslušná sazba DPH. 

 

      Usnesení č. 235: Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou  pro nákup  

                                    nové komunální techniky  sekačky  a pověřuje starostku  

                                    uzavřením kupní smlouvy. 

 

      Usnesení č. 236:   Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovými  změnami č. 10/2021 dle  

                                      přiloženého návrhu 

 


