
Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č.15, konané 4.3.2021 

 

Usnesení č. 160  Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

Usnesení č. 161  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce  

                  a schvaluje její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne  3.12.20220 

 

Usnesení č. 162  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu inventarizační komise bez výhrad. 

Usnesení č. 163  Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění, soustředění a sběru  

                              biologických odpadů s p. Janem Hergetem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní  

                              lhůtou. 

 

Usnesení č. 164  Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení   služebnosti se  

                              společností Cetim, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 v rozsahu  

                             geometrického plánu č. 650-106/2019 ze   dne 15.5.2020, který je Přílohou č.1  

                             Smlouvy /  „ Služebnost“/. 

 

Usnesení č. 165  Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupních smluv o prodeji nových  

pozemkových parcel vzniklých oddělením z pozemku p.č. 345/44 v k. ú. Struhadlo, 

pro kupující manžele Zavadilovy, bytem Struhadlo č.e. 28, paní Petru Schejbalovou 

, bytem Plánická 793, Klatovy, manžele Adámkovy , bytem na Chuchli 773, Klatovy, 

manžele  Pflanzerovy, bytem Mánesova 804, Klatovy a pana Michala Borsanyi,  

bytem Číhaň č.p. 70 v rozsahu dle geometrického plánu č. 154-269/2020  a 

pověřuje starostku k jejich podpisu. 

Usnesení č. 166  Zastupitelstvo obce Bezděkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí  účelové dotace ve  

                              výši 50.490,- Plzeňskému kraji na dopravní  obslužnost v roce 2021.  

 

Usnesení č. 167 Zastupitelstvo obce souhlasí s Dohodou vlastníků provozně  souvisejících vodovodů a  

                             pověřuje starostku k jejímu podpisu.   

 

Usnesení č. 168  Zastupitelstvo obce Bezděkov schvaluje přistoupení Obce Bezděkov do  

                             Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst.2 písm.e  

                             zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 

                             Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá  

                             starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto 

                             usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve  

                             lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 169  Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem pozemku p.č  345/25 v k.ú. Struhadlo p. 

                              Zbyňkovi Štuibrovi, bytem  Štorchova 410, Klatovy za podmínky, že pozemek nebude  



 oplocen a žadatel umožní vjezd na sousední pozemek  345/60. Nájemné bude 

nájemníkem hrazeno ve výši v místě obvyklé 4 Kč /m2/rok. 

 

Usnesení č. 170  Zastoupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 882/3,    

                  o výměře 3 154 m2 v k.ú. Bezděkov panu Karlu Hálkovi, bytem  Poborovice 5. 

 

Usnesení č. 171  Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 544/1 o výměře  

                             2 449 m2- trvalý travní porost, 544/8  o výměře 279 m2- trvalý travní  

                             porost, 790/5 o výměře 203 m2 – ostatní plocha, 790/6  o výměře 93 m2  

                            – ostatní plocha v k.ú. Bezděkov u Klatov  panu Janu Hergetovi, bytem  

                            Bezděkov 31 za cenu v místě obvyklou tj. plocha trvalý travní porost  

                             0,96 Kč/m2/rok a  plochu ostatní 0,48 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 172  Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.1 dle přiloženého návrhu. 

Usnesení č. 173  Zastupitestvo obce vybralo jako zhotovitele pro stavbu   Bezděkov, p.č. 750/1  

                               prodloužení vodovodu a kanalizace firmu  Šumavské vodovody a kanalizace a.s., se  

                               sídlem Koldinova 672, Klatovy II, 339 01, jejíž cenová nabídka ve výši 449 450,- bez  

                  DPH byla cenově nejvýhodnější. 

 

Usnesení č. 174  Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou GPL- INVEST s.r.o.,  

                               Kněžskodvorská 2632, České Budějovice, pro administraci výběrového řízení na  

                               stavbu „POBOROVICE –  VODOVOD“ za nabídkovou cenu 33 880,- Kč včetně DPH a  

                               pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení č. 175 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku aktualizací Programu  rozvoje obce Bezděkov  

                              pro roky 2021-2028. 

  

Usnesení č. 176 Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou územního plánu Obce  

                            Bezděkov pro pozemek p.č. 121/1 a st.p. 330 v k.ú. Bezděkov –   

                            změna  plochy smíšené výrobní na plochu občanské vybavení –  

                            veřejná infrastruktura 

 

Usnesení č. 177 Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem nebytových prostor  

                             /skladu/ o velikosti 14,76 m2  v č.p. 10 v Bezděkově. Nájemné činí 885,-měsíčně. 

 

Usnesení č. 178 Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti do Dotačního programu   

                             vodohospodářské infrastruktury 2021 Plzeňského kraje pro projekt „ Poborovice  

                             vodovod „  a pověřuje starostku jejím zpracováním. 

 

 


