
Seznam usnesení 
z ustavujícího zasedání  zastupitelstva Obce Bezděkov  

konaného dne 5. 11. 2014  
– osobní údaje odstraněny 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Výsledky voleb do zastupitelstva obce  konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 a zprávu  o 
ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce podle osvědčení, vydaného registračním 
úřadem v Klatovech 

2. Složení inventarizačních komisí pro provedení inventur v roce 2014 

Zastupitelstvo obce zřizuje: 

3. Kontrolní výbor zastupitelstva obce v počtu pěti členů 
4. Finanční výbor zastupitelstva obce v počtu čtyř členů 

 
Zastupitelstvo obce zvolilo v souladu s  § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění: 
 
5. Josefa Červeného, (odstraněno), Bezděkov čp. 181, uvolněným starostou Obce Bezděkov  
6. Mgr. Petra Papouška, (odstraněno), Bezděkov čp. 173, neuvolněným místostarostou Obce 

Bezděkov  
7. Mgr. Xenii Begerl, (odstraněno), Bezděkov čp. 84, neuvolněnou členkou rady Obce 

Bezděkov  
8. Václava Kubovce,  (odstraněno), Koryta čp. 33, neuvolněným členem rady obce 

Bezděkov 
9. Jiřího Ponocného, (odstraněno), Koryta čp. 55, neuvolněným členem rady obce Bezděkov 

 
10. Finanční výbor zastupitelstva ve složení:  

předseda:   Jana Švejdová 
členka        Lenka Grasslová 
člen            Petr Jelínek 
člen            Václav Pavlík 

11.  Kontrolní výbor zastupitelstva obce: 
předseda :  Ing. Petr Uldrych 
člen            Martin Bohatý 
člen            Roman Cibulka 
člen            Jan Ježek        
člen            František Špindler  
 

Zastupitelstvo obce jmenuje : 
 
12.Člena zastupitelstva Jana Ježka členem školské rady příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřské škola Bezděkov 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje : 
 
13. Uzavření nájemní smlouvy s O2 Czech Republik podle předloženého návrhu a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem 



14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům par.č. 
125/5, 757/1 a 208/2, všechny v kú. Bezděkov, pro přeložku STL plynovodu v rámci akce 
Bezděkov – modernizace místních komunikací a pověřuje starostu obce jejím podpisem 
 
15. Podání žádosti o dotaci u Ministerstva kultury ČR na činnost MLK Bezděkov v rámci 
dotačního řízení „ Knihovna pro 21.století“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 
16. Poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Bezděkov, oddíl všestrannosti, na zajištění letního 
soustředění v roce 2015 a účasti na republikových , krajských a okresních soutěžích a 
vystoupeních v průběhu celého roku 2015 podle předloženého návrhu 
 
17. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva v navržené výši 
 
Zastupitelstvo obce vydává : 
 
18.Jednací řád zastupitelstva obce platný od 5.11.2014 
 
19.Volební řád příspěvkové organizace obce Základní škola a mateřská škola Bezděkov 
s účinností ode dne vydání, který ruší dosavadní řád z roku 2008. 
 
 


