
Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č.24, konané 17.2.2022 

 

 

Usnesení č. 243:  Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 Usnesení č. 244: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce  
                              a schvaluje její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 6.1.2022.  
 
 Usnesení č. 245: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje  
                               venkova  ČR na období 2014-2020 výzvy č.8 MAS Úhlava na zakoupení nábytku pro  
                               MŠ a ZŠ Bezděkov a pověřuje starostku přípravou podkladů a podáním žádosti. 
 
  Usnesení č. 246: Zastupitelstvo obce bere na vědomí připravovanou rekonstrukci části distribuční  
                               sítě NN v místní části Struhadlo společností ČEZ Distribuce a.s. ve stavebním  
                               programu na rok 2024 a s tím spojenou výstavbu nového rozvodu veřejného  
                               osvětlení na náklady Obce Bezděkov. 
 

 Usnesení č. 247:  Zastupitelstvo obce Bezděkov souhlasí s poskytnutím účelové dotace ve výši 52  
                               195,- Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2022 a pověřuje starostku  
                               uzavřením smlouvy.  
 
Usnesení č. 248:  Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 345/62, ostatní plocha, v k.ú.  
                              Struhadlo , o výměře 86 m2, panu Ing. Pavlu Bastlovi,  bytem Studentská 42, 339 01  
                              Klatovy za cenu  150 Kč/m2. 
 
Usnesení č. 249:  Zastupitelstvo obce nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 345/4, lesní plocha,   
                                o výměře cca 1752 m2 a pozemku 343/2, vodní plocha, o výměře 423 m2 oba v k.ú.  
                               Struhadlo panu Ing. Pavlu Bastlovi, bytem Studentská 42, 339 01 Klatovy a panu   
                              Zbyňkovi Štuibrovi, bytem Štorchova 410, 339 01 Klatovy. 
 

Usnesení č. 250:  Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 353/1, lesní pozemek,  
                                 o výměře 68 m2 paní Michaele Svobodové, bytem Plánická 693, Klatovy 4 za cenu  
                                 v místě a čase obvyklou tj.68 Kč / rok. 
 

Usnesení č. 251:  Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou p. Václava Kabelky , IČ: 722  
                               18 398, se sídlem Tupadly 6, Klatovy na zhotovení veřejného osvětlení u nemovitosti  
                               č.p. 180 a pověřuje starostku zadáním zakázky. 
 

Usnesení č. 252:  Zastupitelstvo obce souhlasí se zateplením stropu nemovitosti č.p. 180 dle cenové  
                               nabídky od firmy DEK č. NAB- 490-22-00254 / materiál DEKWOOL/. Zateplení bude  
                               provedeno v rámci rekonstrukce objektu firmou Ondřeje Olšana. 
 
 
 



Usnesení č. 253: Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí chodníku a výměnou dlažby kolem  
                              nemovitosti č.p.180 a na pozemku p.č.121/1 v k.ú .Bezděkov u Klatov a pověřuje 
                              starostku poptávkou u 3 dodavatelů.  
 
Usnesení č. 254: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením vzduchotechniky na doporučení  
                              stavebního dozoru v budoucím společenském sále při úpravách objektu č.p.180  
                              oproti původnímu projektu dle cenové nabídky. 
 

Usnesení č. 255:  Zastupitelstvo obce souhlasí s rekultivací hrací plochy fotbalového hřiště, přičemž  
                                v roce 2022 bude na rekultivaci vyčleněna částka z obecního rozpočtu 200 000,- Kč . 
 

Usnesení č. 256: Zastupitelstvo obce doporučuje zvěřejnit záměr na pronájem fotbalového hřiště  
                               v majetku obce – pozemků p.č.712/1, 712/6, 712/10, 714/ 13, p.č.st.397 v k.ú.  
                              Bezděkov u Klatov a pronájem hřiště projednat na následujícím jednání  
                              zastupitelstva.   
 

Usnesení č. 257:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce jednáním o bezúplatném převodu či  
                               koupi pozemku p.č.714/20 v k.ú. Bezděkov u Klatov ve vlastnictví Úřadu pro  
                               zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,  
                               128 00 Praha do vlastnictví Obce Bezděkov 
 

Usnesení č. 258: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovými  změnami č. 2/2022 dle   
                              přiloženého návrhu 
  

 


