U S N E S E N Í ze 7. zasedání
Zastupitelstva obce Bezuchov ze dne 29. 7. 2019

Přítomni: Mgr. Zdeněk Pospíšilík (dále jako předsedající), Marie Doušková, Alena Drdová,
Ing. Martin Macháček, Jiří Hradil
Omluveni: Ing. Radek Štěpánek, RSDr. Jan Svoboda
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu
Zahájení: 18:30 hod
Ukončení: 21:15 hod
1) Zahájení
Předsedající konstatoval, že zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva
obce, takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zastupitelstvo obce Bezuchov schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3) Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce Bezuchov schvaluje program 7. zasedání ZO Bezuchov.
4) Kontrola plnění usnesení
4a) Věc: Kanalizační přípojka:

,

,

Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření vlastníků nemovitosti. Nová kanalizační přípojka
bude řešena při budování nové kanalizační sítě, kdy si tuto budou vlastníci objektů řešit sami
na své náklady.
5) 4. rozpočtové opatření (Volby EP + přesun v rámci položek), 5. rozpočtové opatření
(přesun v rámci položek), projednání 6. rozpočtového opatření (schválené dotace + přesun
v rámci položek)
Zastupitelstvo bere na vědomí 4. a 5. rozpočtové opatření. Souhlasí zapojit přebytek
hospodaření v 6. rozpočtovém opatření.
6) Výběrové řízení „Oprava komunikace ke sběrnému dvoru a zpevnění plochy, vybudování
přístřešku“
Byla stanovena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Zdeněk
Pospíšilík, Jiří Hradil, Marie Doušková, Alena Drdová a Ing. Martin Macháček. Předsedou byl
určen Mgr. Zdeněk Pospíšilík.
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Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu hodnotící komise a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku mezi obcí Bezuchov
a firmou BLS dopravní stavby, s.r.o.
Zastupitelé se usnesli o doplnění akce o plastovou jímku ve dvoře, která nahradí současné
betonové skruže.
7) Různé
7a) ZD Záhoří Soběchleby - Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 30. dubna 1999, kterým
se mění v bodě 3 výše nájemného nebytových prostor na 600Kč za rok a pověřuje starostu
podpisem.
7b) ZD Záhoří Soběchleby – neinvestiční transfer
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 50.000Kč,
uzavřenou mezi obcí Bezuchov a ZD Záhoří Soběchleby a pověřuje starostu podpisem.
7c) zastupitelé se dohodli na prodejní ceně dřeva ve výši 1000Kč/m3 za připravené dřevo
ve sběrném dvoře a 1200Kč/m3 za kulatinu z lesa
V Bezuchově dne 6.8.2019

……………………………………….
Ing. Radek Štěpánek
Místostarosta

……………………………………….
Mgr. Zdeněk Pospíšilík
starosta
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