
ZÁPIS

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov,
 konaného dne  15.2.2014 na Obecním úřadě v Bezkově

Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v roce 2014 v 19.00 hod. a přivítal 
všechny přítomné.
Bod č. 1 Technický bod
Starosta konstatoval, že informace o konání  zasedání  byla zveřejněna na úřední desce OÚ a to
nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni  4 členové  
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

PŘÍTOMNI : Kučera, Kuřítka,Coufal , Kubák, Piller se omlouvá

Zapisovatelem byl jmenován Kubák Josef.
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je k nahlédnutí na obecním 
úřadě a elektronické vývěsce.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli MVDr.Kuřítka  a Coufal, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Starosta přednesl návrh programu zasedání:

 1)Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, 
schválení rogramu zasedání ZO)
 2)Změna nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstva
 3)Rozpočtové opatření č.8/2013
4)Zpráva finančního a kontrolního výboru za IV. čtvrtletí 2013
 
USNESENÍ č.1/2014/Z01
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1.zasedání ZO 
MVDr. Kuřítku a p. Coufala a program zasedání zastupitelstva obce Bezkov.

Hlasování :4-0-0

BOD č.2   Schválení odměny starosty,místostarosty a členů OZ

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení odměny pro starostu ,místostarostu, předsedu 
finančního výboru a členy zastupitelstva dle nařízení vlády č.37/2003 Sb. a jeho pozdějších předpisů 
s platností od 1.1.2014.Takto bylo rozhodnuto právním předpisem-členové zastupitelstva o tomto 
kroku nerozhodují. ÚČINNOST  od 1.3.2014.

Diskuse:0

USNESENÍ č. 2/2014/Z01
Zastupitelstvo obce Bezkov  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, schvaluje 
odměny neuvolněného starosty,místostarosty , předsedy finančního výboru,předsedy kontrolního 
výboru a člena zastupitelstva s účinností od 1.3.2014.



BOD č.3 Schválení rozpočtového opatření č. 8/2014

Starosta předložili  zastupitelstvu  ke schválení rozpočtové opatření č.8 ke dni 31.12.2013 a dal o 
něm hlasovat.

Diskuse:bez  připomínek

USNESENÍ Č. 3/2014/Z01
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8/2014 , které provedl starosta obce k 31.12.2013.

Hlasování : 4-0-0

BOD č.4 Zpráva finančního a kontrolního výboru za IV.čtvrtletí 2013

Předseda finančního a kontrolního výboru předložil zastupitelstvu zprávu o činnosti výborů
 Za IV.čtvrtletí 2013 .

Diskuse:0

USNESENÍ č.4 /2014/Z01
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.

Hlasování : 4-0-0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.00 hod.

V Bezkově dne 15.2.2014

Zapsal : Kubák Josef  ………………………….. 

Starosta: …………………………………….   Místostarosta:…………………………………

Ověřovatelé zápisu :

 ……………………………………………………..        …………………………………………
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