
 Upraveno v souladu se zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů 

Obec Bezděz 
 

                                          
Usnesení 

z 2. zasedání zastupitelstva obce Bezděz 
konaného dne 15.4.2021 

 
Přítomno:   7 členů zastupitelstva – Hervert, Horčička, Sommer, Svatoš, 
Šmídová, Ubral, Urbanec.  
 
7/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje propachtování pozemků část p.č. 918/21 o 
výměře 5700m2  a část p.č. 986 o výměře  7600m2 firmě FARMA V PODHRADÍ 
s.r.o. se sídlem Bezděz 140 za cenu 0,10 Kč/m2. 
Hlasování: Pro: 7 
               
8/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje inventuru majetku obce k 31.12.2020. 
Hlasování: Pro: 7 
 
9/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje Memorandum o dlouhodobé spolupráci při 
zajištění střednědobého plánování a spolufinancování sociálních služeb na 
území ORP Česká Lípa. 
Hlasování: Pro: 7 
 
10/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.3 nájemní smlouvy s Vodafone 
Czech Republic a.s. 
Hlasování: Pro: 7 
 
11/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje nákup nemovitostí určených znaleckým 
posudkem č. 2665/21 ze dne 15.2.2021 zapsaných na LV 190 v k.ú. Bezděz od 
firmy ALFA RELAX s.r.o. se sídlem V tůních 1356/13, 120 00 Praha – Nové 
Město za dohodnutou kupní cenu 10.600.000,-Kč a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje financování části kupní 
ceny úvěrem ve výši 6.000.000,-Kč a pověřuje starostu jednáním o úvěrové 
smlouvě. 
Hlasování: Pro: 5 
  Proti: Horčička, Šmídová 
 
12/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021 v částce 
154.892,- Kč na straně příjmů a v částce 10.000,- na straně výdajů přesunem 



mezi položkami se zapojením položky 8115 ve výši 144.892,- Kč 
Hlasování: Pro: 7 
 
13/2/21 – Zastupitelstvo pověřuje starostu podáním žádosti  o komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Bezděz . 
Hlasování: Pro: 7 
 
14/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 3000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. 
Hlasování: Pro: 7 
 
15/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb č. 
2021-500 s firmou TrollComputers s.r.o. 
Hlasování: Pro: 7 
 
16/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb 
k internetové prezentaci č. 2021-501 s firmou TrollComputers s.r.o. 
Hlasování: Pro: 7 
 
17/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb 
k informačnímu systému č. 2021-502 s firmou TrollComputers s.r.o. po 
nápravě chyby v čl.2 odst.2 
Hlasování: Pro: 7 
 
18/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb 
k informačnímu systému č. 2021-503 s firmou TrollComputers s.r.o. po 
nápravě chyby v čl.2 odst.2 
Hlasování: Pro: 7 
 
19/2/21 – Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu č. 2021-504 s firmou 
TrollComputers s.r.o. 
Hlasování: Pro: 7 
 
 
 
  Vít Svatoš       Stanislav Sommer v. r.        
 místostarosta                                                                    starosta 


