ZÁPIS
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov,
konaného dne 2.5.2014 na Obecním úřadě v Bezkově
Starosta obce zahájil 4. 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, Kubák,Coufal –Piller se omlouvá
Zapisovatelem byl jmenován pan MVDr.Kuřítka .
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 4. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Kubák a Coufal, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Starosta přednesl návrh programu zasedání:
1)Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZO)
2) Oprava obecního majetku
3) Oprava místních komunikací
USNESENÍ č.1/2014/Z04
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4.zasedání ZO p.Kubáka
a p. Coufala a program zasedání zastupitelstva obce Bezkov.
Hlasování :4-0-0

BOD č.2 Oprava obecního majetku
Starosta oslovil tři firmy působící na Znojemsku a předložil jim zadání a požadavky ZO schváleného
zastupitelstvem v rozpočtu na rok 2014, aby navrhly položkový rozpočet s cenovou kalkulací a
rozdělením prací na opravu fasády požární zbrojnice a poradny.
Nabídky byly doručeny poštou .
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami jednotlivých firem , popisem prací, kvalitou materiálu,
rozsahem prací a v neposlední řadě s cenovou nabídkou.
Zastupitelstvo po pečlivém prostudování nabídek rozhodlo o nejvýhodnější nabídce.
Vítězem se stal Pokorný Robert s nabídkou o celkové výši 160.019,-Kč včetně DPH
Diskuse: bez připomínek
USNESENÍ Č. 2/2014/Z04
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje nejvýhodnější nabídku firmy Pokorný Robert ve výši
160.019,-Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy .
Hlasování : 4-0-0

BOD č.3 Oprava místních komunikací
Starosta oslovil tři firmy o kterých dostal reference a doporučení o dobře odvedeném díle a dále pak
oslovil firmu z minulých let z vlastní zkušenosti. Předložil jim zadání a osobně na místě zkonzultoval
se všemi účastníky skutečnou situaci a tlumočil požadavky ZO schváleného zastupitelstvem
v rozpočtu na rok 2014, aby navrhly položkový rozpočet s cenovou kalkulací a rozdělením prací na
opravy komunikací.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami jednotlivých firem , popisem prací, kvalitou materiálu,
rozsahem prací a v neposlední řadě s cenovou nabídkou.
Zastupitelstvo po pečlivém prostudování nabídek rozhodlo o nejvýhodnější nabídce.
Vítězem se stal COLAS CZ,a.s. s nabídkou o celkové výši 217.679,-Kč včetně DPH
Diskuse: bez připomínek
USNESENÍ Č. 3/2014/Z04
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje nejvýhodnější nabídku firmy COLAS CZ a.s. ve výši
217.679,-Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy .
Hlasování : 4-0-0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.30 hod.
V Bezkově dne 2.5.2014
Zapsal : MVDr.Kuřítka …………………………..

Starosta: ……………………………………. Místostarosta:…………………………………
Ověřovatelé zápisu :
……………………………………………………..

…………………………………………

