
Seznam usnesení z jednání zastupitelstva č. 3 ze dne 2. 3. 2023 

 

 

Usnesení č. 32: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 
 
Usnesení č. 33: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce  
                           a schvaluje její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne 15.12.2022.  
 

Usnesení č. 34: Zastupitelstvo obce souhlasí s investicí částky 5.000.000,- Kč finančních prostředků  

                                obce do fondu AMUNDI CR Krátkodový Komerční banky, a.s. a pověřuje starostku  

                                převodem finančních prostředků. 

 

Usnesení č. 35: Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části  pozemku p.č. 969/10, ostatní  

                                plocha, v k.ú. Koryta u Bezděkov , o výměře 80 m2, manželům Josefovi a Janě  

                                Václavíkových, Koryta čp.26 ,339 01 Klatovy na dobu 15 let za cenu 1,5 Kč/m2.  

 

Usnesení č. 36: Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části  pozemku p.č. 969/10, ostatní  
                               plocha, v k.ú. Koryta u Bezděkov , o výměře 20 m2, p. Marii Šuldové, Koryta čp.25, 
                                339 01 Klatovy na dobu 15 let za cenu 1,5 Kč/m2. 

 
Usnesení č. 37:  Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem  pozemku p.č. st. 259/37, orná půda, v k.ú.  

                                 Bezděkov u Klatov , o výměře 38  m2, p. Andrey Pavlíkové, Bezděkov  čp. 83, 339  

                                   01 Klatovy za cenu 150 Kč/ 1 m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku  

                                  budou hrazeny žadatelem. 

 

Usnesení č. 38:  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost o prodej části   pozemku p.č. 742/1,  
                                 ostatní plocha, v k.ú. Bezděkov u Klatov , o výměře cca 71 - 200 m2 a části    
                                 pozemku p.č. 742/4, ostatní plocha, v k.ú. Bezděkov u Klatov , o výměře cca 43 m2,  
                                 p. Viktora Špindlera, bytem Bezděkov  čp. 18 ,339 01 Klatovy a pověřuje radu obce  
                                 místním šetřením a předložením návrhu vytýčení pozemku na dalším jednání  
                                 zastupitelstva. 
 

Usnesení č. 39:  Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Bezděkov k zajištění  
                                udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,  
                                zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně s účinností od 1.4.2023. 

 

Usnesení č. 40:  Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Bezděkov o pohybu psů  

                                a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí  

                               veřejného pořádku s účinností od 1.4.2023. 

 

Usnesení č. 41:  Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Bezděkov, kterou se  

                          ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2014 s účinností od 1.4.2023. 

 
Usnesení č. 42:  Zastupitelstvo obce souhlasí s investiční akcí „ Oprava cisterny CAS“   
                                za předpokladu získání dotace a souhlasí s podáním žádosti o dotaci  Plzeňského  
                                kraje z dotačního titulu  “ Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové  
                                automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“. 
 



Seznam usnesení z jednání zastupitelstva č. 3 ze dne 2. 3. 2023 

 

 

Usnesení č. 43:  Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovými  změnami č. 2/2023 dle   
                           přiloženého návrhu 
 
 

 


