
Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č.25, konané 21.4.2022 

 

 

Usnesení č. 259:  Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 Usnesení č. 260: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce  
                              a schvaluje její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 17.2.2022.  
 
 Usnesení č. 261: Zastupitelstvo obce schvaluje: 
                               Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o  
                               výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov za rok 2021. 
 
  Usnesení č. 262: Zastupitelstvo Obce Bezděkov schvaluje účetní závěrku Obce  
                                Bezděkov za rok 2021. 
 
 Usnesení č. 263: Zastupitelstvo obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě ČEZ  
                                Distribuce, a.s.:“ Bezděkov, KT, parc. č. 259/8 – NN“ 
 
Usnesení č. 264:  Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene –  
                                služebnosti č. IV – 12- 0017523/01s mezi ČEZ Distribuce,a.s Teplická 874/8, 405 02  
                                Děčín a Obcí Bezděkov, se sídlem Bezděkov 7, na pozemku p.č. 345/25 v k.ú.  
                               Struhadlo a pověřuje strarostku jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 265:  Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace ve výši 300, 000 Kč na akci „Výměna  
                                 topného zdroje v MŠ Bezděkov“ z dotačního titulu PSOV Plzeňského kraje a  
                                 pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 

Usnesení č. 266:  Zastupitelstvo obce ruší v plném rozsahu usnesení č.248 ze dne  17.2.2022. 
 

Usnesení č. 267:  Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 345/62, ostatní plocha, v k.ú.  
                                Struhadlo , o výměře 86 m2, panu Tomáši Bauerovi , bytem Na Vysoké II 022, 252  
                               25 Vonoklasy za cenu 150 Kč/m2. 
 

Usnesení č. 268:  Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemků p.č. 797/1 v k.ú. Bezděkov u Klatov,  
                               o velikosti 159 m2, ostatní plocha a pozemku p.č. 797/2 v k.ú. Bezděkov u klatov, o  
                               velikosti 72 m2, ostatní plocha od Zemědělského družstva Koryta, se sídlem Koryta  
                               63, 339 01 Bezděkov, za cenu 15 Kč/m2. 
 
Usnesení č. 269: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o narovnání duplicitního 
                              vlastnictví mezi Obcí Bezděkov, se sídlem Bezděkov 7 a p. Magdalénou Hášovou,  
                              bytem Vítaná 3, 339 01 Bezděkov a Hášou Petrem, bytem M.J. Lermontova 856/21, 
                              Bubeneč, Praha 6, která se týká pozemků p.č. 633/2 v k.ú. Bezděkov u Klatov, o  
                              velikosti 64 m2, zahrada a pozemku 631/2 v k.ú. Bezděkov u Klatov, o velikosti 8 m2,  
                              zahrada tak, že vlastníky předmětných pozemků se stávají manželé / SJM/ Hášovi, a  
                              to bez náhrady. Správní poplatek na příslušném katastrálním úřadě uhradí Hášovi. 



 
Usnesení č. 270: Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem fotbalového hřiště a tím souvisejících   
                               pozemků p.č.712/1, 712/6, 712/10, 714/ 13, p.č.st.397, jejíž součástí je stavba –  
                               kabiny, v k.ú. Bezděkov u Klatov panu Vlastimilu Šabatkovi, bytem Bezděkov 167.  
                               Nájemní smlouva a konkrétní podmínky pronájmu budou na programu dalšího  
                               jednání zastupitelstva. 
             
Usnesení č. 271:  Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo s firmou  
                                 Ondřej Olšan, se sídlem Štěpánovice 117, IČ: 089 888 46 na „ Stavební úpravy  
                                 objektu čp. 180 v Bezděkově , který zahrnuje vícepráce související s rekonstrukcí  
                                 nemovitosti v celkové výši 2 590 267,54 Kč  a pověřuje starostku jeho podpisem. 
 

Usnesení č. 272: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovými  změnami č. 4/2022 dle   
                               přiloženého návrhu 
 
 


