
Usnesení zastupitelstva obce Bezděkov č. 16 ze dne 6.3.2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
302.  Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.15  
303.  Zprávu o činnosti rady obce 
304.  Zprávu hlavní inventarizační komise 
305.  Postup přípravy a realizace hlavních akcí 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje 
306.  Rozpočtové změny č.1//2014  
307.  Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku 

hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad, neboť nebyly zjištěny žádné chyby ani 
nedostatky. 

308.  Převod kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní a mateřská 
škola Bezděkov ve výši 2.450,01 Kč a to:  do rezervního fondu 2.350,01 Kč a  fondu 
odměn 100,- Kč. 

309.  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2013 obce Bezděkov 
310.  Výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva beze změn v původní výši 
311.  Nájemní smlouvu na dlouhodobý pronájem pozemků par.č. 598/1 zahrady o výměře 84 m2  

a pozemku par.č. 598/2 zahrady o výměře 64 m2  oba v k.ú. Bezděkov, část Vítaná, 
žadateli „odstraněno v souladu se  zákonem na ochranu osobních údajů“  

312.  Smlouvy na dlouhodobý pronájem  částí pozemku v k.ú. Struhadlo, par.č. 353, lesní 
pozemek  o výměře 165 m2  „odstraněno v souladu se  zákonem na ochranu osobních 
údajů“ a části pozemku par.č. 353, lesní pozemek o výměře 68 m2 „odstraněno v souladu 
se  zákonem na ochranu osobních údajů“  

313.  Záměr prodeje pozemku par.č. 749, ostatní plocha, o výměře 151 m2  ž„odstraněno 
v souladu se  zákonem na ochranu osobních údajů“  za cenu 100Kč/ m2 

314.  Záměr prodeje pozemku par.č. 7/15, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 837 m2 

„odstraněno v souladu se  zákonem na ochranu osobních údajů“ za cenu 80,- Kč/ m2  
315.  Smlouvu mezi obcí Bezděkov a ČEZ Distribuce, zastoupenou firmou GA Energo technik 

Plzeň - Bolevec o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu Bezděkov, par.č. 177/27, Schejbal – TS, kNN. 

 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

316.  Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce 
             Termín: nejbližší jednání rady 

317.  Starostovi obce zveřejnit záměr prodeje pozemků podle předložených návrhů 
318.   Pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených schválených smluv    

              Termín : do 21.3.2014  
 
 
 
 
……………………………………                                                    …………………………….. 
Mgr. Petr Papoušek - místostarosta                                                           Josef Červený - starosta 
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