ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov,
konaného dne 19.6. 2014 na Obecním úřadě v Bezkově
Starosta obce zahájil 5. 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 5. 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) Schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2013
3) Návrh závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko
4) Žádost o prodej obecního pozemku
5) Schválení výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výstavbu dětského hřiště
v MŠ Bezkov
6) Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2014
7) Účetní závěrka MŚ Bezkov za rok 2014
8) Rozpočtové opatření č.1/2014
9)Zpráva kontrolního a finančního výboru
USNESENÍ č.1/2014/Z05
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání ZO p.Kubáka
a p. Coufala a program zasedání zastupitelstva obce Bezkov.
Hlasování :4-0-0

BOD č. 2 Schválení návrhu závěrečného účtu Obce Bezkov
Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2013 a Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, kterou provedli pracovníci kontrolního a právního
odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Závěrečný účet se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Diskuse: 0
USNESENÍ č. 2/2014/Z05
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2013. Závěrečný účet se
uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad.
Hlasování : 4-0-0

BOD č. 3 Návrh závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko za rok 2013
Starosta obce seznámil ZO s návrhem Závěrečného účtu ZSO Vak Znojemsko za rok 2013, jehož
členem je obec Bezkov.
Návrh byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce obce. Zastupitelé toto vzali na vědomí.
Diskuse: 0
USNESENÍ č. 3/2014/Z05
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í návrh Závěrečného účtu ZSO Vak Znojemsko za rok
2013, jehož členem je obec Bezkov.

BOD č. 4 Schválení záměru prodeje pozenmku
Starosta předložil zastupitelstvu žádost firmy E.ON o odkoupení obecní parcely č. 139 o výměře 8
m2. Na této parcele je vystavena trafostanice.
Diskuse: o
USNESENÍ č.4/2014/Z05
Zastupitelstvo obce Bezkov s c h v a l u j e záměr prodeje obecního pozemku parcela č. 139 o
výměře 8m2 za cenu 100 Kč/m2 tj. (8x100,--=800,--Kč) a konstatuje, že záměr bude
vyvěšen dle §
39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích po dobu 15 dnů na obecní úřední desce
Hlasování : 4-0-0

BOD č. 5 Schválení výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu-Dětské hřiště
Bezkov
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení výzvu vypracovanou odbornou kancelářá
GRANTECH s.r.o. – Kancelář Ing. Miroslava Kabelky z Moravských Budějovice na zhotovení
dětského hřiště na zahradě MŠ BEZKOV.
Diskuse: o
USNESENÍ č.5/2014/Z05
Zastupitelstvo obce Bezkov s c h v a l u j e výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu – Dětské
hřiště Bezkov a pověřuje starostu k zaslání nabídek dle směrnice o veřejných zakázkách.
Dále nařizuje zveřejnit zakázku na internetových stránkách obce.
Hlasování : 4-0-0

BOD č. 6 Účetní závěrka obce Bezkov
Starosta předložil ZO dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8, písm.w), ke
schválení účetní závěrku obce Bezkov za rok 2013.
Diskuse:0
USNESENÍ č.6 /2014/Z05
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8, písm.w),
účetní závěrku obce Bezkov za rok 2013.
Hlasování : 4-0-0

BOD č. 7 Účetní závěrka PO MŠ Bezkov
Starosta obce předložil ZO ke schválení dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8, písm.
w) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřské školy Bezkov.
Diskuse:0
USNESENÍ č.7/2014/Z05
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8, písm.w),
účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřské školy Bezkov.
Hlasování : 4-0-0

BOD č. 8 Schválení rozpočtového opatření č. 1/2014
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2014 ke dni 31. 5.
2014 a dal o něm hlasovat.
Diskuse: bez připomínek
USNESENÍ č.8/2014/Z05
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 , které provedl starosta obce k 31.5.2014.
Hlasování : 4-0-0

BOD č. 9 Zpráva finančního a kontrolního výboru za I.čtvrtletí 2014
Předseda kontrolního a finančního výboru předložil zastupitelstvu zprávu o činnosti výborů
za I.čtvrtletí 2014.
Diskuse:0
USNESENÍ č.9/2014/Z05
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 21.30 hod.
V Bezkově dne 19. 6. 2014
Zapsal : MVDr.Kuřítka …………………………..

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

…………………………………………

