
ZÁPIS      
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, 

konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov   

Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1.    TECHNICKÝ BOD
Starosta  konstatoval,  že  informace  o  konání  zasedání  byla  zveřejněna  na  úřední  desce
Obecního  úřadu  Bezkov  a  to  nejméně  sedm  dní  přede  dnem  konání  zasedání  a  dále
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomnni: Tunka Jiří, Vybíral Václav, Koníčková Jana, Motáček Zdeněk, Křížová Karolína
Omluveni:  ---     Nepřítomni: ---     
Hosté:  viz prezenční listina
Zapisovatelem byl jmenován pan Václav Vybíral. Starosta konstatoval, že zápis z předchozího
zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
zastupitelstva  obce.  Navrženi  byli:  Křížová  Karolína  a  Koníčková  Jana,  kteří  vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/3/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO paní 
Křížová Karolína a paní Koníčková Jana
Hlasování č. 1:  3-0-2  

Bod č. 2    PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta přenesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva obce schválen.
Usnesení č. 2/3/2014  
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje následující program zasedání ZO Bezkov:

1) Technický bod (přivítání přítomných, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, 
schválení programu zasedání ZO) 
2) seznámení s novým zastupitelstvem
3) seznámení se stavem majetku a financemi obce
4) vize nového zastupitelstva
5)oznámení konání zahájení adventu
6)výzva občanům
7)diskuse

Hlasování č. 2: 5-0-0

Bod č. 3 seznámení s novým zastupitelstvem
Starosta obce dostatečně seznámil přítomné hosty s novým zastupitelstvem obce.

Usnesení č. 3/3/2014
Zastupitelstvo  obce  Bezkov  schvaluje  dostatečné  seznámení  přítomných  hostů  s novým
zastupitelstvem.
Hlasování č. 3:   5-0-0



Bod č. 4  seznámení se stavem majetku a financemi obce Starosta obce seznámil přítomné
hosty se stavem majetku a financemi obce.
- Bývalé zastupitelstvo předalo novému zastupitelstvu stav peněžních prostředků obce ve
výši bankovní účet 1 509 000Kč a stav hotovosti 19 000Kč.
Zastupitelstvo obce podotýká, zateplení KD zaplatila obec s tím, že 90% bude navráceno z
dotačního fondu.
Již nyní je jasné, že obec Bezkov nedostane dotaci ve výši 90%, ale pouze maximálně 65% a z
důvodu chyby ve vypsání VŘ na dodavatele stavby.
Dále  z  těchto  financí  je  nutno  uhradit  nezaplacené  faktury,  které  byly  nasmlouvány  již
odstoupivším zastupitelstvem. Výše částky již řečených faktur je pro nás velká neznámá a to z
důvodu, že neznáme co bývalé zastupitelstvo nasmlouvalo.
- odstupné bývalému starostovi
Bývalý starosta obce Jaroslav Kučera podal písemnou žádost o vyplacení odstupného na, které
má ze zákona nárok 
- Stav majetku je po převzetí až na některé maličkosti viz OÚ a školka uspokojivý

Usnesení č. 4/3/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje seznámení přítomných hostů se stavem majetku a
financemi obce.
Hlasování č. 4:   5-0-0

Bod č. 5 vize nového zastupitelstva 
Starosta obce seznámil přítomné hosty s vizemi zastupitelstva.
Vize:
- Dokončit doplacení dotačního programu na KD
- započít s přípravou větší rekonstrukce MŠ (plíseň, vlhkost zdí, opadávání vnitřních omítek) a
to dle vyjádření Krajské hygienické stanice
- Budova OÚ její druhá část je v totálně dezolátním stavu, která přetrvává již 12let
,,pod relativně pěknou fasádou je schován havarijní stav budovy“
- vybudování malého parkoviště u hřbitova min. pro 2 vozy z důvodu velice nebezpečného
parkování návštěvníků hřbitova na hlavní silnici před hřbitovem 
- Vybudování autobusové čekárny z lehké konstrukce ve směru na Mašovice
- Hlavní prioritou Zastupitelstva bude příprava realizace vybudování splaškové kanalizace v
obci, ale z důvodu velké finanční investice, chceme uskutečnit tzv. referendum mezi občany
obce zda s již řečenou přípravou splaškové kanalizace započít či ne. 
- obnovit kulturní akce v obci jak pro děti, důchodce i aktivní občany obce např. maškarní
zábava, dětský den, vrácení tradic obecních plesů, mysliveckých plesů a hlavně posvícení se
zábavou v pátek pro mladé a v sobotu pro všechny občany a v neděli se zaváděním mladých

Usnesení č. 5/3/2014
Zastupitelstvo  obce  Bezkov  schvaluje  seznámení  přítomných  hostů  s vizemi
zastupitelstva.
Hlasování č. 5:   5-0-0

Bod č. 6 oznámení konání zahájení adventu 
Starosta obce oznámil přítomným hostům konání adventu dne 30.11.2014 v 16:00 u místního
kostela.

Usnesení č. 6/3/2014



Zastupitelstvo  obce Bezkov schvaluje oznámení přítomným hostům konání  adventu.
Hlasování č. 6:   5-0-0
Bod č. 7 výzva k občanům
Starosta obce vyzval přítomné hosty a občany obce k pomoci při úklidu sněhu a posypu a dále
informoval chtěli o možnosti práce na obci od 1. dubna 2015, pokud bude mít někdo z občanů
zájem i předtím je možno se zastavit na obecním úřadě za starostem, nebo místostarostem a
dohodnout se.

Usnesení č. 7/3/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje výzvu k občanům obce . 

Hlasování č. 7:   5-0-0

Starosta  ukončil  po  projednání  všech  bodů  programu  zasedání  Zastupitelstva  obce
Bezkov v 20:00 hodin.

V Bezkově dne 22.11.2014

Zapsal:   Vybíral Václav

Starosta:  Tunka Jiří

Ověřovatelé zápisu:  Křížová Karolína
                                  Koníčková Jana



U S N E S E N Í
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov,

konaného dne 22.11.2014 na Obecním úřadě v Bezkově

Usnesení č. 1/3/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO paní 
Křížová Karolína a paní Koníčková Jana

Usnesení č. 2/3/2014  
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje následující program zasedání ZO Bezkov:
1) Technický bod (přivítání přítomných, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, 
schválení programu zasedání ZO) 
2) seznámení s novým zastupitelstvem
3) seznámení se stavem majetku a financemi obce
4) vize nového zastupitelstva
5)oznámení konání zahájení adventu
6)výzva občanům
7)diskuse

Usnesení č. 3/3/2014  
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje dostatečné seznámení přítomných hostů s novým 
zastupitelstvem.

Usnesení č. 4/3/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje seznámení přítomných hostů se stavem majetku a 
financemi obce.

Usnesení č. 5/3/2014  
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje seznámení přítomných hostů s vizemi zastupitelstva.

Usnesení č. 6/3/2014  
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje oznámení přítomným hostům konání adventu.

Usnesení č. 7/3/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje výzvu k občanům obce .

       -----------------------------------------                         -----------------------------------------         
                Tunka Jiří - starosta                                          Vybíral Václav – místostarosta



Ověřovatelé zápisu:  Křížová Karolína
                                  Koníčková Jana


