MĚSTO BEZDRUŽICE
ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

PŘIJATÁ USNESENÍ
ZE 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BEZDRUŽICE
ZE DNE 24. 1. 2018
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 18. 12. 2017.
3. Informace o přípravě realizace projektu „MODERNIZACE TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU V BEZDRUŽICÍCH“.
4. Informace o přípravě stavby „Bezdružice – úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK
Revolučních Gard“.
5. Informace o přípravě rekonstrukce místních komunikací v ulici U Kovárny a v bezejmenné
ulici kolmé k ulici ČSA.
6. Informaci o podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul č. 5, na akci „Rekonstrukce MK č. 9b U Kovárny v Bezdružicích“.
7. Informaci o Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018.
8. Informace o spotřebě tepla v ZŠ Bezdružice v roce 2017.
9. Informace o přípravě a realizaci projektů.
10. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 31. 12. 2017.
11. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 31. 12. 2017.
12. Informace o vývoji daňových příjmů města.
13. Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2017.
14. Informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků.
15. Zprávu o činnosti finančního výboru.
16. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Záměr prodeje pozemků p. č. 504/5 o výměře 1 171 m2 a p. p. č. 507/4 o výměře 745 m2 druh
pozemků ostatní plocha a st. p. č. 431 o výměře 96 m2 a st. p. č. 432 o výměře 82 m2, st. p. č.
434 o výměře 49 m2 a st. p. č. 435 o výměře 85 m2, druh pozemků zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Bezdružice za minimální cenu 1 000 000 Kč bez DPH.
4. Přípravu stavby nového sběrného dvora na části pozemku p. č. 504/24 a na části pozemku
p. č. 504/2 vše v k. ú. Bezdružice.
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5. Rozpočtové opatření č. 1/2018.
6. Odpis pohledávek za místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v částce 62 106,10 Kč za období 2002
- 2010 z důvodu nevymahatelnosti.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Bezdružice.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o nočním klidu.
9. Starostovi města mimořádnou odměnu ve výši jednonásobku měsíční odměny za práci
potřebnou k získání dotací a za práce související s realizací projektů dle přílohy č. 9 a).
10. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.
11. „Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Bezdružice v roce
2018“.
 D. Zastupitelstvo města doporučuje:
1. Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily snahám, které
obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
 E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Novelizace zákona o odpadech, které mají dopad na náklady města a jejich obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavené odpadové
legislativy by mělo být provedeno formou vládního zákona o odpadech připraveného
po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství.

…………………………………..
Mgr. Jan Soulek
starosta

……………………………
Lumír Kadlec
místostarosta
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