MĚSTO BEZDRUŽICE
ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

PŘIJATÁ USNESENÍ
Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELS TVA MĚSTA BEZDRUŽICE
ZE DNE 14. 12. 2016
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 16. 11. 2016.
3. Zprávu o činnosti finančního výboru.
4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
5. Informace o ceně vodného a stočného v roce 2017.

 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu
oprávu provést stavbu č. EP-12-0006362/VB/1, Kamýk, TC, Stížnost – vVN, DTS, kNN –
v rámci umístění podzemního kabelového vedení NN a 2x betonový sloup na pozemku
p. č. 2146 a p. p. č. 2153/1, v k. ú. Zhořec u Bezdružic, druh pozemku ostatní plocha
se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009432/1 Bezdružice, Vilová
č.k. 836, kNN – v rámci umístění přípojkové skříně v pilíři a podzemní kabelové vedení NN,
v celkovém rozsahu 6,14 m2 na pozemku parc. č. 83/37 a parc. č. st. 211 v k.ú. Bezdružice,
druh pozemku zahrada se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín.
5. Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2
– Podpora zapojení generací do komunitního života v obci.
6. Rozpočtové opatření č. 11/2016.
7. Přebytkový rozpočet města na rok 2017.
8. Rozpočtový výhled na období 2018 - 2021.
9. Plán práce finančního výboru na I. pololetí roku 2017.
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle přílohy č. 9 k).
11. Plán zasedání zastupitelstva na 1. pololetí roku 2017.
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