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Informace obecního úřadu 

Vážení spoluobčané, 

     na den 20.10.2022 bylo svoláno ustavující zastupitelstvo obce po komunálních 
volbách. Hlavním úkolem zastupitelstva byla volba orgánů obce pro další volební 
období. Starostkou obce na další čtyřleté období byla opět zvolena Mgr. Xenie 
Begerl. Místostarostou byl zvolen zastupitel Jan Ježek, který na postu místostarosty 
vystřídal Mgr. Petra Papouška. Hlavní změnou oproti předchozímu volebnímu 
období  je, že místostarosta bude svou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný, 
stejně jako starostka obce.  
    K tomuto kroku zastupitelstvo vedla zejména neustále narůstající administrativa, 
množství úkolů spojených se  správou a rozvojem obce, např. digitalizace 
technických map obce spojené s pasportizací veřejného osvětlení, vodovodů a 
komunikací aj., zpracování studie komunitní či komunální energetiky v naší obci, 
zapojení do projektu Zdravá krajina, vypracování architektonické studie pozemků u 
nádraží, které jsou určeny v budoucnosti k zástavbě rodinnými domy, revitalizace 
bytového fondu obce, fotbalového hřiště atd..  
   Obec má dále možnost zažádat o provedení pozemkových úprav v katastru obce 
Bezděkov a Koryta, které by byly z velké části financovány ze státního rozpočtu. 
 O jejich případné realizaci rozhodne na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo 
obce. Jedná se však o časově a administrativně náročný proces. 
V nadcházejícím roce obec plánuje realizaci několika investičních akcí. Mezi hlavní 
plánované akce patří rekonstrukce veřejného osvětlení v Korytech, rekonstrukce 
chodníku od kostela k nádraží v Bezděkově, výstavba sportovního hřiště u základní 
školy, rekonstrukce sborovny a výměna nábytku v mateřské i základní škole, oprava 
kapličky sv. Jana Nepomuckého, oprava hlavního kříže na hřbitově, oprava 
komunikace u Hladíků v Bezděkově, urbanistická studie pozemku u nádraží, 
projektová dokumentace pro přestavbu bývalého obecního úřadu na byty a 
v neposlední řadě příprava kompletní rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení 
v části obce Struhadlo. Realizace některých akcí je podmíněna získáním dotace, 
což je dlouhý a administrativně stále náročnější proces. 
V dosavadním počtu zaměstnanců, kdy účetní obce je zaměstnána pouze na 
poloviční úvazek, nebylo možné rozšiřující se agendu nadále obsáhnout. Na 
skutečnost, že obecní úřad je tzv. personálně poddimenzován, byla obec i 
opakovaně upozorňována auditorskou firmou. Je vhodné upozornit i na fakt, že  



 
uvolněný zastupitel je na rozdíl od účetní či jiného zaměstnance obce, ze zákona 
oprávněn jednat s úřady a jinými institucemi. 
   Na závěr bychom chtěli podotknout, že komunální politika není o žádném 
politikaření, ale o dialogu nad problémy, které nás v naší obci tíží, které nám 
znepříjemňují život, o vytváření místa a prostředí, kde se budeme dobře cítit, kde 
budeme rádi vychovávat naše děti. Toho nejsnáze dosáhneme, když se budeme 
potkávat a mluvit spolu. Setkávejme se tedy na sportovních či kulturních akcích, 
popovídejme si a podporujme místní spolky.  
 

DATOVÉ SCHRÁNKY OD ROKU 2023 

Od ledna 2023 budou, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, postupně zřizovány datové schránky subjektům 
 vedeným v registru osob. Největší část z nových držitelů datových schránek 
tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude datová 
schránka zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem 
stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se 
například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky , nadace apod. 
Pozastavení živnosti nemá vliv na zřízení či znepřístupnění datové schránky. 
Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenou. 
Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu 
ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání. V případě Vašeho 
zájmu, Vám rádi pomůžeme se zřízením datových schránek přes CZECH POINT 
na obecním úřadě. 
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Příspěvek obce na stavbu vodovodu a kanalizace 
      Zatupitelstvo obce na svém jednání 20.10.2022 přijalo usnesení, ve 
kterém 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. 
Občané před započetím stavby přípojky informují obecní úřad. 
 



 
Ceny za odpad a vodu v roce 2023 

Bohužel žijeme v době prudkého nárůstu cen energií a s tím i souvisejícím 
zdražováním, které se dotýká mnoha složek našeho života. Jednou takovou 
položkou, která se občana obce dotýká, je cena vývozů odpadů a platba za 
spotřebovanou vodu. Bohužel u vodného a stočného dojde v příštím roce k 
nárůstu o 9,65 Kč včetně DPH za m3. To znamená, že za vodu zaplatíme 
v příštím roce 76,38 Kč/m3. I přes navýšení patří cena vody k těm nějnižším 
v ČR.  
 Taktéž došlo z důvodu nárůstu cen energií k navýšení ceny za vývoz 
komunálního tak i separovaného odpadu. Zde však zastupitelstvo obce na svém 
jednání rozhodlo, že ceny pro občany se v roce 2023 navyšovat nebudou a obec 
zaplatí rozdíl oproti roku 2022 ze svého rozpočtu, tak aby občanům v nelehké 
době alespoň trochu pomohla. Přesto však apelujeme TŘIĎTE VÁŠ ODPAD!! 
Od příštího roku se opět mění ceny za skládkování a ponižuje se množství 
produkovaného odpadu na občana. Vaším zodpovědným přístupem můžete 
ovlivnit nárůst poplatků za odpady v příštích letech.  

 
Oznámení obecního úřadu 

 
   Obecní úřad Bezděkov oznamuje, že ve dnech 27.-30.12.2022 bude obecní 
úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Místní poplatky za sběr a svoz 
komunálního odpadu a poplatek za psy bude možné hradit v období od 2.1.-
31.3.2022. Výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2022 tj. 650,- Kč na občana  
přihlášeného trvalému pobytu v obci nebo vlastníka nemovitosti. Poplatek za psa 
činí 150,- za psa první a druhého a každého dalšího psa téhož majitele 225,-. 
Vítáme úhradu poplatků bankovním převodem na účet číslo 3926351/0100, kde 
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, část obce a číslo popisné. 
 
 

Úspěch Anežky Nové 
 

Mistrovství Čech v šachu v Harachově  se zúčastnila Anežka Nová 
z Bezděkova, kde získala zlatou medaili a titul Mistryně Čech do 12 let. 
Anežka je členkou Šachklubu Sokola Klatovy. Turnaj  probíhal  souběžně 
s chlapci,  celkově pak vybojovala krásné 6.místo. 

GRATULUJEME !!!! 
 

                                                         



Změna číslování hrobů na pohřebišti v Bezděkově 

 Možná jste si někteří všimli, že v tomto roce proběhlo přečíslování 
hrobů na hřbitově v Bezděkově. Označení je  nalepeno z boční 
strany hrobového zařízení a skládá se ze dvou částí – písmene a 
číslice. Písmeno A-K určuje v jaké části hřbitova hrob leží, číslice pak 
pořadí v jednotlivých úsecích. Budeme rádi, když při jednání na 
obecním úřadu, budete znát i nové číslo hrobu. Ale i podle starého 
čísla vyřídíme vaši žádost. Znovu však připomínáme, že  veškeré 
úpravy nebo ukládání ostatků  musí být nahlášeno podle zákona o 
pohřebnictví na obecním úřadě. 

Přehled kulturních pořadů 

 24.12.2022 Půlnoční mše v kostele sv. Václava v Bezděkově od 21.30   
 27.12.2022 Odtučňovací procházka se Sokolem – sraz na kruhovém objezdu v 
                    Bezděkově, čas bude upřesněn 
 5.1. 2023    Tříkrálový koncert –  pěvecký sbor „GOSPEL TIME“ při ZUŠ  
                    Klatovy  pod vedením Jaroslava Pletichy vystoupí od 18 hodin  
                    v kostele sv. Václava v Bezděkově 
19.2. 2023- Dětské maškarní v sále obecního úřadu  
25.-26.3.2023  - Tvořivá výstava v sále obecního úřadu 
14.4.2023 - Sousedské posezení- hudební večer se skupinou SENTIMENT od 
                   19 hodin  v sále obecního úřadu v Bezděkově 

Změna termínu vyhrazena !!!!!! 
 

Veškeré informace o dění v obci naleznete na našich stránkách 
www.bezdekov.cz , 

kde v záložce Další informace,aktuality najdete nejnovější informace. 
 

*************************************************** ************* 
Krásné Vánoce, rok 2023 plný pohody,lásky 

a zdraví přeje Obecní úřad Bezděkov 
                                        

                                                
 


