
Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č.27, konané 15.9.2022 

 

 

    Usnesení č. 284: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

    Usnesení č. 285:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce  
                                     a schvaluje její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 7.7.2022.  
 
    Usnesení č. 286: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 714/20, ostatní  
                                  plocha, ostatní komunikace o výměře 1036 m2 v k.ú. Bezděkov u Klatov od České  
                                  republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeží 
                                  390/42, Praha 2 –Nové město a schvaluje uzavření smlovy o bezúplatném  
                                   převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.  
                                   UZSVM/PKT/5549/2022- PKTM mezi Českou republikou - Úřadu pro zastupování  
                                   státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 –Nové město (  
                                  převodce) a Obcí Bezděkov ( nabyvatel) na převod pozemku p.č. 714/20 ostatní  
                                  plocha, ostatní komunikace o výměře 1036 m2 včetně součásti ( zpevněné  
                                  plochy). 
 
      Usnesení č. 287: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 815/1 o 
                                    výměře: 2371 m2 v k.ú.Bezděkov u Klatov firmě Naman,s.r.o.,  Poborovice 13,  
                                    339 01  Bezděkov, IČO: 050 13 895 z důvodu zachování přístupu k řece  
                                    z obecního pozemku. 
 
      Usnesení č. 288: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 345/21,lesní  
                                    pozemek o výměře cca 200 m2  a p.č. 345/55, lesní pozemek, o výměře cca 100 
                                    m2 k.ú.Struhadlo panu Ivanu Suchému bytem Staré náměstí 30, Ostrov 363 01 
 
      Usnesení č. 289: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 638/3,ostatní plocha o  
                                     výměře 192 m2 v k.ú. Bezděkov u Klatov paní Aleně Papežové, bytem Mánesova  
                                    795, Klatovy 33901, za cenu 50 Kč/m2. Veškeré poplatky spojené s převodem  
                                    pozemku bude hradit žadatelka. 
 
      Usnesení č. 290:  Zastupitelstvo obce schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách  
                                      mateřské školy, součásti ZŠ a MŠ Bezděkov, okres Klatovy, příspěvková  
                                      organizace pro š.r. 2022/2023 o 4 děti, tj. na 28 dětí pro 1 třídu. 
 

      Usnesení č. 291:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů při  
                                      využívání služby Hostovaná elektronická spisová služba AthenA mezi Plzeňským  
                                      krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a Obcí Bezděkov a pověřuje starostku jejím  
                                     podpisem. 
 

      Usnesení č. 292: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného  
                                     osvětlení v Korytech a ve Struhadle z programu Ministerstva průmyslu a  
                                     obchodu – Výzva NPO č.1/ 2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení.    
 



      Usnesení č. 293: Zastupitelstvo obce schvaluje  změnu sídla obce a obecního úřadu z adresy  
                                     Bezděkov čp. 7 na adresu Bezděkov čp. 180 
 
      Usnesení č. 294: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s žádostí Ilony Kostnerové, bytem Bezděkov 56,  
                                     Bezděkov 339 01 o uložení vedení  tepelného čerpadla na pozemku p.č. 20/2 a  
                                     p.č. 20/1, které jsou ve vlastnictví Obce Bezděkov. 
 

      Usnesení č. 295: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem 10 ks zásahových ochranných obleků pro  
                                    JSDH Bezděkov dle   cenové nabídky. 
 
      Usnesení č. 296: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovými  změnami č. 7/2022 dle   
                                     přiloženého návrhu. 
 
      Usnesení č. 297: Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlasné prohlášení  mezi Obcí Bezděkov, se  
                                    sídlem Bezděkov čp. 180, Bezděkov 339 01 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní  
                                     příspěvkové organizace, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
                                     k pozemku p.č. 217/7 v k.ú. Koryta u Bezděkova o výměře 6 m2 a pověřuje  
                                     starostku jeho podpisem. 
 
 

 


