
   ZÁPIS

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov,

       konaného dne 7. 3. 2014 na Obecním úřadě v Bezkově

Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov 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, Kubák, Coufal, Kuřítka, Piller  se omlouvá z důvodu 
nemoci

 Zapisovatelem byl jmenován pan MVDr.Kuřítka Bedřich 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 2. 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 hospodářského výsledku MŠ Bezkov
      3)Schválení návrhu rozpočtu provozních výdajů MŠ Bezkov na rok 2014
     4) Schválení Inventarizační zprávy majetku, pohledávek a závazků za rok 2013 

   USNESENÍ č.1/2014/Z02
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO p.Kubáka
a p.Coufala a program zasedání zastupitelstva obce Bezkov.

Hlasování :4-0-0

BOD č. 2 Schválení výsledku hospodaření PO MŠ Bezkov

Starosta předložil ZO žádost příspěvkové organizace – Mateřské školy Bezkov ze dne 6.2.2014 
ohledně povolení pokrytí  výsledku hospodaření za rok 2013 z rezervního fondu dle zákona 250/2000
Sb.ve výši 9165,78Kč. 
Hospodaření skončilo ztrátou ve výši 9165,78 Kč.

Diskuse: 0

USNESENÍ č.2/2014/Z02         .
Zastupitelstvo schvaluje pokrytí ztráty hospodaření PO MŠ Bezkov za rok 2013 ve výši 9 165,78 Kč
Ztráta bude pokryta z rezervního fondu PO MŠ Bezkov .

Hlasování : 4-0-0



BOD č. 3 Provozní výdaje MŠ Bezkov na rok 2014

Starosta seznámil ZO s hospodařením MŠ Bezkov a předložil zastupitelstvu ke schválení 
Návrh rozpočtu provozních výdajů příspěvkové organizace na rok 2014 ve výši 245.000 Kč.

Diskuse: 0

USNESENÍ č. 4/2014/Z02
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu provozních výdajů MŠ Bezkov pro  rok 2014 ve výši 
245.000,- Kč.

Hlasování: 4-0-0

BOD č. 5     Schválení Inventarizační zprávy majetku, pohledávek a závazků za rok 
2013
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Inventarizační zprávou o stavu majetku, závazků a 

ostatních inventarizačních položek za rok 2013. Nebyly zjištěny žádné inventarizační 
rozdíly.

Diskuse: 0

USNESENÍ č.5/2014/Z02
Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávou o stavu majetku, závazků a ostatních 
inventarizačních položek za rok 2013 -  bez závad.

Hlasování: 4-0-0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.30 hod.

V Bezkově dne 7. 3. 2014 

Zapsal: MVDr. Bedřich Kuřítka  ………………………….. 

Starosta: …………………………………….      

Ověřovatelé zápisu:

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