
Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č.20, konané 2.9.2021 
 
 
 

Usnesení č.208:   Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

Usnesení č.209:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce a schvaluje 
její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 27.7. 2021 

 
Usnesení č. 210: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace a doporučení zástupce 
Komerční banky o investování volných finančních prostředků Obce Bezděkov v investičních 
fondech Amundi Komerční banky. Zastupitelstvo obce schvaluje investování částky 
9 000 000,- Kč s rozdělením 6 000 000,- Kč do fondu Amundi CR Krátkodobý a 3 000 000,-
do fondu Fund solutions – Conservative o pověřuje starostku k převodu finančních prostředků 
do těchto fondů. 
 
Usnesení č.211: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely p.č.779/9 v k.ú. 
Koryta o výměře 57 m2  a manželům Homolkovým a panu Petrovi Rendlovi za cenu 5 700,- 
Kč a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s přepisem pozemku na 
katastrálním úřadu hradí obec. 
 
Usnesení č. 212: Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 936/3 
v k.ú. Bezděkov u Klatov z majetku Správy železnic, státní organizace, do majetku Obce 
Bezděkov a prohlašuje že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické 
závazky s tímto spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od  
prodávajícího požadovat jejich náhradu. 
 
Usnesení č. 213: Zastupitelstvo obce souhlasí s technickými podmínkami uvedenými v bodě 
A.dopisu Správy železnic čj. 29367/2020-SŽ-GŘ-031 ze dne 30.července 2021o bezúplatném 
převodu pozemku z majetku Správy železnic, státní organizace, do majetku Obce Bezděkov. 
 
Usnesení č. 214:  Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo mezi objednatelem 
Obcí Bezděkov a zhotovitelem  panem Ondřejem Olšanem, Štepánovice 117, IČ: 089 888 46 
pro akci „ Stavební úpravy objektu č.p. 180 v Bezděkově“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
 

 
Usnesení č. 215:  Zastupitelstvo obce souhlasí s odběrem pouze užitkové vody ze studny na 
pozemku p.č. 640 v k.ú. Bezděkov u Klatov  pro nemovitosti, které jsou na studnu napojeny a 
schvaluje cenu za umístění čerpadla ve studni na 200,- Kč/ rok. 
 
 Usnesení č. 216: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovými změnami č. 7/2021 dle návrhu 

 
                                           
 

 


