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

Obec Bezděz 
                                                
                                                  Usnesení 

Ze 7. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bezděz 

konaného dne 31.10.2022 

Přítomno: 7 členů zastupitelstva – Fialová, Hervert, Hlavsová, Kutílek, 

Sommer, Svatoš, Vejrostková 

 

27/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz určuje ověřovateli zápisu Milana 

Herverta a Milana Kutílka. 

Hlasování: Pro: 7 

                     

28/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz schvaluje program ustavujícího 

zasedání. 

Hlasování: Pro: 7 

 

29/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz schválilo zvolení jednoho 

místostarosty. 

Hlasování: Pro: 7 

                     

30/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz určuje, že starosta bude funkci 

vykonávat jako uvolněný. 

Hlasování: Pro: 7 

                     

31/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz určuje, že místostarosta bude funkci 

vykonávat jako neuvolněný. 

Hlasování: Pro: 7 

 

32/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz schvaluje veřejný způsob volby 

starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.  

Hlasování: Pro: 7 

 

33/7/22 - Zastupitelstvo obce Bezděz volí starostou Stanislava Sommera. 

Hlasování: Pro: 7 

 

34/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz volí místostarostou Víta Svatoše 

Hlasování: Pro: 7 

 

35/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz zřizuje finanční výbor a kontrolní 

výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Hlasování: Pro: 7 



 

36/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz volí předsedou finančního výboru 

Martinu Fialovou 

Hlasování: Pro: 7 

 

37/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz volí předsedou kontrolního výboru 

Milana Herverta 

Hlasování: Pro: 7 

 

38/7/22 – Zastupitelstvo obce Bezděz odkládá volbu členů kontrolního 

a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství 

ve výborech na nejbližší zasedání.  

Hlasování: Pro: 7 

 

39/7/22 –  

1) Zastupitelstvo obce Bezděz stanoví odměny za výkon jednotlivých  

funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

místostarosta 13000,-Kč, 

předseda výboru 2894,- Kč, 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1448,- Kč. 

2) Zastupitelstvo obce Bezděz 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. 

3) Zastupitelstvo obce Bezděz stanoví, že odměny za výkon funkce  

neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 1.11.2022. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude  

odměna náležet ode dne složení slibu.  

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě 

nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru) bude 

odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  

Hlasování: Pro: 7 

 

 

Vít Svatoš v. r.      Stanislav Sommer v. r. 

místostarosta                                                                       starosta 


