
Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č.26, konané 7.7.2022 

 

Usnesení č. 273:  Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 Usnesení č. 274: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce  
                               a schvaluje její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 21.4.2022.  
 
 Usnesení č. 275: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o prodeji pozemku p.č. 345/62  
                                (ostatní plocha) o výměře 86 m2 v k.ú. Struhadlo mezi Obcí Bezděkov, se sídlem  
                                Bezděkov 7, PSČ 33901 a p. Tomášem Bauerem, bytem Vonoklasy, Na Vysoké II  
                                č,ev. 22, PSČ 252 28 v navrhovaném znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 
 
  Usnesení č. 276: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č.  
                                460/1 o výměře 70 m2 v k.ú. Struhadlo manželům  Květě  a Pavlovi Duchoňovým,  
                                bytem Macháčkova 36, Plzeň za 0,60 Kč/m2/rok. 
 
 Usnesení č. 277: Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo  
                                 usnesení 743/22, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2022  
                                Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ pro JSDH Bezděkov.  
                                Zastupitelstvo Obce Bezděkov schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu  
                                Plzeňského kraje do rozpočtu obce Bezděkov ve výši 49 320 Kč. 
 
 
Usnesení č. 278:  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 39 000 Kč formou  
                               veřejnoprávní smlouvy spolku Tělocvičná jednota Sokol Bezděkov za účelem  
                               podpory vybudování hřiště na beach volejbal v areálu TJ Sokol Bezděkov. 
 
Usnesení č. 279:  Zastupitelstvo obce dává pokyn k realizaci akce „Rekonstrukce chodníku podél  
                               silnice III.třídy 18510 v obci Bezděkov u Klatov“ dle uzavřené smlouvy o dílo s firmou  
                               JSF stavební s.r.o., se sídlem Bystřice nad Úhlavou20, 340 22 Nýrsko a její  
                               financování z prostředků obce. 
 

Usnesení č. 280:  Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením majetku uvedeného v příloze  z důvodu 
                                 nefunkčnosti a neopravitelnosti. 
 

Usnesení č. 281:  Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením neinvestičního příspěvku příspěvkové  

                                 organizaci Základní škola a Mateřská škola Bezděkov, okres Klatovy, o 300.000,-  

                                  Kč, tj. na celkovou částku 1.070.000,- Kč. 

 
 

Usnesení č. 282:  Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny starostce Mgr.  
                               Xenii Begerl ve výši 30 000 Kč. Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah výkonu  
                               vedení při investičních akcí. 
 
Usnesení č. 283: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovými  změnami č. 6/2022 dle   
                              přiloženého návrhu. 


