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

Obec Bezděz 
 

                                          
Usnesení 

z 3. zasedání zastupitelstva obce Bezděz 
konaného dne 20.5.2021 od 16:00 

 
Přítomno:   7 členů zastupitelstva – Hervert, Horčička, Sommer, Svatoš, Ubral, 
Urbanec. Paní Šmídová – přišla v 16:30 
 
20/3/21 – Zastupitelstvo revokuje usnesení 17/2/21 ze dne 15.4.2021 
Hlasování: Pro: 5 
 Zdržel se: Horčička 
               
21/3/21 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb 
k informačnímu systému č. 2021-502 s firmou TrollComputers s.r.o. 
Hlasování: Pro: 5 
 Zdržel se: Horčička 
 
22/3/21 – Zastupitelstvo revokuje usnesení 18/2/21 ze dne 15.4.2021 
Hlasování: Pro: 5 
 Zdržel se: Horčička 
 
23/3/21 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb 
k informačnímu systému č. 2021-503 s firmou TrollComputers s.r.o. 
Hlasování: Pro: 5 
 Zdržel se: Horčička 
 
24/3/21 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2021 v částce 
33700,- Kč na straně příjmů a v částce 6000,- Kč na straně výdajů. 
Hlasování: Pro: 6 
  
25/3/21 – Zastupitelstvo schvaluje nákup nového SW KEO4 – Evidence 
obyvatel a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Hlasování: Pro: 6 
 
26/3/21 – Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.21 ke smlouvě o zneškodnění 
komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci 
Bezděz č. 065/VJ/02 ze dne 2.1.2002. 



Hlasování: Pro: 5 
 Zdržel se: Ubral 
 
27/3/21 – Zastupitelstvo revokuje usnesení Z/27/19 ze dne 16.5.2019 
Hlasování: Pro: 5 

Zdržel se: Hervert 
 
28/3/21 – Zastupitelstvo schvaluje čerpání investičního úvěru na nákup 
nemovitostí od České spořitelny, a.s. do výše 6.000.000,-Kč (šest miliónů 
korun) se splatností 10 let podle předložené úvěrové smlouvy a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
Hlasování: Pro: 5 
 Proti: Horčička 
 
29/3/21 –  
1. Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 

připomínek, jež je součástí Odůvodnění předloženého návrhu Územního 
plánu Bezděz pro vydání, kapitola B/I.14 Rozhodnutí o námitkách a  
kapitola B/I.15 Vyhodnocení připomínek. 

2. Zastupitelstvo vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za 

použití § 43 odst. 4, § 55a odst. 1 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, 

v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti Územní plán 

Bezděz (zhotovitel Ing. arch. Tomáš Slavík, autorizovaný architekt ČKA č. 

3930) jako Opatření obecné povahy č. 2/2021. 

3. Zastupitelstvo ukládá starostovi oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 

správního řádu vydání Opatření obecné povahy č.2/2021 –Územní plán 

Bezděz v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu. 

Hlasování: Pro: 5 

Zdržel se: Horčička 

30/3/21 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4019530/VB/02 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 
Hlasování: Pro: 6 
 
  Vít Svatoš       Stanislav Sommer v. r.        
 místostarosta                                                                    starosta 


