Výstup ze zasedání zastupitelstva obce Bezděkov
č. 01/2015
Datum a místo konání: dne 26.3.2015, od 18:00, konaného v budově OÚ obce Bezděkov
ZO informuje:
 Vodovod – požádáno o dotaci na vodovod, dotace zamítnuta, podnikají se další kroky
k získání dotace
 Úprava návsi – požádáno o dotaci, žádost přijata, čeká se na výši schválených
prostředků.
 Oprava pomníku – požádáno o dotaci, žádost podána, čeká se na reakci úřadu.
 Informace k uzavírce mostu – realizace opravy 30.3. – 30.6.2015, uzavírka mostu je
předpokládána od 1.4.2015. Demolice mostu proběhne 7. a 8. 4. 2015 (bude výluka na
trati). Po dobu uzavírky budou pro autobusy platit výlukové jízdní řády (viz. vývěska).
Z důvodu vedení objízdné trasy přes Bezděkov požádáno o provedení bezpečnostních
opatření pro chodce (v prostoru u hospody)
 Informace o kácení kaštanu a údržbě stromů na návsi. Nabídka obce na dřevo
z pokáceného stromu a ořezaných větví za provedení úklidu větví. Informace u
starosty obce.
 Úprava internetu – připravuje se úprava internetových stránek s cílem zpřehlednění
informací. V současné době jsou nově využívány Aktuality. Cílově budou pro
zaregistrované uživatele zasílány aktuality e-mailem.
 Probíhají přípravné práce na tvorbě obecního znaku a vlajky. Požádání občanů o
spolupráci při přípravě znaku a vlajky obce. Bude vyhlášena soutěž pro děti a dospělé.
ZO schvaluje:
1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření provozu veřejného osvětlení v době 0:00 –
4:00.
2 – Zastupitelstvo obce vydává obecní vyhlášku č. 01/2015 na Třídění odpadu podle ust.
§ 84 odst. 2 pism. h) zákona o obcích.
3 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh oceňování jubileí a narození dětí.
4 – Zastupitelstvo obce schvaluje v souvislosti s ustanovením 3 návrh rozpočtové opatření
č. 01/2015.
5 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtové opatření č. 02/2014 s účinností
k 31.12.2014.
6 – Zastupitelstvo obce zřizuje sezonní pracovní místo na 20 hod/týdně s podporou Úřadu
práce (tzn. mzdu proplatí zpětně obci Bezděkov ve výši 100% Úřad práce).
ZO bere na vědomí:
 Diskusi o možnostech zřízení hospody – předána informace k podniknutým krokům ze
strany obce
 Dotaz proč není zřízena provizorní lávka pro pěší po dobu rekonstrukce –
1. požadavek nebyl uplatněn při odsouhlasování projektové dokumentace, 2. problém
s realizací z důvodu přístupu na pozemky

 Podnět k úpravě výšky hráze u cesty – na úpravu rybníka již byla historicky čerpána
dotace, není možné hradit z dotace. Při realizaci bude zvážen podnět, tak aby případná
realizace úpravy byla s min. náklady (rozpočet obce)
 Dotaz k vlastnictví pozemku 838/1, kde je dnes na KÚ uvedeno vlastnictví
Pozemkového fondu, dříve bylo prokázáno vlastnictví obce. Podnět bude prověřen.
 Požadavek na seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2014 – uzávěrka bude zveřejněna
po dokončení auditu za rok 2014

………………………………………………..…..
Josef Král
starosta obce

………………………………………………..…..
Miloš Kesl
místostarosta obce

