
Seznam usnesení 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov 

konaného dne 20.10.2022 
 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Bezděkov schvaluje následující program 
ustavujícího zasedání: 

 

I) Volba starosty a místostarosty  
• určení počtu místostarostů a členů rady 
• určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 

odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
• určení způsobu volby starosty a místostarosty a členů rady 
• volba starosty 
• volba místostarosty 
• volba členů rady 

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
• volba předsedy finančního výboru 
• volba předsedy kontrolního výboru 
• volba členů finančního výboru 
• volba členů kontrolního výboru 

 
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  
 

IV)  Diskuse 
 

 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce Bezděkov schválilo zvolení jednoho 
místostarosty a dále pěti členů rady. 

 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Bezděkov určuje funkce starosty a 
místostarosty, pro kterou budou členové zastupitelstva obce 
dlouhodobě uvolněni. Ostatní funkce budou členové zastupitelstva 
obce vykonávat jako dlouhodobě neuvolnění. 

 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Bezděkov volí starostkou Mgr. Xenii Begerl. 
 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Bezděkov volí místostarostou Jana Ježka. 
 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Bezděkov volí člena rady Ing. Pavla Kováříka. 

 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Bezděkov volí člena rady Václava Pavlíka. 
 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Bezděkov volí člena rady Ing. Petra Uldrycha. 
 
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Bezděkov zřizuje finanční výbor a kontrolní 

výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 



 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Bezděkov volí předsedou finančního výboru 
Jaroslavu Bartlovou. 

 

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Bezděkov volí předsedou kontrolního výboru 
Petra Jelínka. 

 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Bezděkov volí členy finančního výboru Bc. Janu 
Martináskovou a Přemysla Šlechtu. 

 

Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Bezděkov volí členy kontrolního výboru 
Bohuslava Bohatého a Ing. Zbyňka Svobodu. 

 

Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Bezděkov stanoví odměny za výkon 
jednotlivých funkcí takto:  
- člena rady ve výši 1.000,- Kč 
- předseda výboru ve výši 500,- Kč 
- členové výborů ve výši 300,- Kč 
- nezařazený člen zastupitelstva ve výši 300,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Bezděkov stanoví, že odměny za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 
1.11.2022. Odměny za výkon funkce uvolněného člena 
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne zvolení do funkce. 
 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 
odměna náležet ode dne složení slibu. 
 
V případě personální změny v obsazení jednolivých funkcí, tj. 
v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, 
předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne 
zvolení do této funkce.  

 

Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Bezděkov v souladu s § 74 odst. 3 zákona o 
obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za 
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. 

 
 
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovuje kompetenci 
Rady obce Bezděkov k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření v rozsahu do výše 300.000,- Kč, pokud tyto změny 
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce, tedy 
nedojde k navýšení celkových výdajů obce. 

 

Usnesení č. 17:       Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na 
vybudování vodovodní nebo kanalizační přípojky občanům 
s trvalým bydlištěm v obci Bezděkov nebo její části za předpokladu, 



že vybudování přípojky bude realizováno firmou Šumavské 
vodovody a kanalizace, a.s., která je provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury, jejímž vlastníkem je obec 
Bezděkov, a to na pozemku ve vlastnictví Obce Bezděkov. 
Maximální výše příspěvku je 20.000,- Kč bez DPH na jednu 
nemovitost, a to i v případě souběhu budování obou přípojek nebo 
v případě realizace druhé přípojky v budoucnu. Příspěvek se 
poskytuje až po vybudování přípojky, doložení nákladů na její 
vybudování a uzavření smlouvy o dodávce a odvádění odpadních 
vod. 

 
 
 
  
 
 
     ………………………………………………. 
      starostka obce 
               Mgr. Xenie Begerl 
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