
ZÁPIS

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov,
 konaného dne  11.7. 2014 na Obecním úřadě v Bezkově

Starosta obce zahájil 6. 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 6. 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 vítěze výběrového řízení a smlouvy na dětské hřiště MŠ Bezkov
  3) Rozpočtové opatření číslo 2/2014
  4) Schválení prodeje obecního pozemku
  5) Schválení výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zateplení KD Bezkov 
  6) Zpráva kontrolního a finančního výboru za II.čtvrtletí 
  7) Schválení počtu členů do zastupitelstva obce pro volby konané ve dnech
     10.-11.10. 2014

USNESENÍ č.1/2014/Z06
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání ZO p.Kubáka
a p. Coufala a program zasedání zastupitelstva obce Bezkov.
Hlasování :4-0-0

BOD      č.2  Schválení vítěze výběrového řízení na dětské hřiště v     MŠ Bezkov
Zastupitelstvo obce převzalo od hodnotící komise protokol o otevírání obálek a vyhodnocení 
předložených nabídek a schvaluje vítěze soutěže, kterým  se stala firma Dřevoartikl spol.s r.o.
Brněnská 3794/27 Znojmo s nejvýhodnější  nabídkou ve výši 546.678,-Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu k podpisu předložené smlouvy s vítěznou firmou Dřevoartikl.
Na tuto akci byla naší obci schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70%.

 Diskuse: 0
USNESENÍ č. 2/2014/Z06
Zastupitelstvo obce schvaluje  nejvýhodnější  nabídku firma Dřevoartikl spol.s r.o.
Brněnská 3794/27 Znojmo ve výši 546.678,-Kč včetně DPH .Dále schvaluje starostem předloženou 
smlouvu o dílo. 

Hlasování : 4-0-0



BOD č.3 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2014

Starosta předložil  zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č.2/2014 ke dni 30.6.2014 a 
dal o něm hlasovat.

Diskuse:bez  připomínek

USNESENÍ Č. 3/2014/Z06
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2014 , které provedl starosta obce k 30.6.2014.

Hlasování : 4-0-0

BOD č. 4 Prodej obecního pozemku 
Starosta seznámil ZO se žádostí žádost firmy EON o odkoupení obecní parcely č.139
o výměře 8m2. Na této parcele je vystavena trafostanice. Tento pozemek je pro obec bezcenný se 

stávající cizí stavbou sloužící veřejnému účelu.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 19.6.2014 do 4.7.2014 dle § 39 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Diskuse: 0

USNESENÍ č. 4/2014/Z06
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e   prodej pozemku p.č.139 v k. ú. Bezkov o výměře 
8 m2.  Jedná se o prodej pozemku,  na kterém stojí cizí  stavba – trafostanice firmy EON. Záměr
prodeje nemovitosti probíhá dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.  Navržená  cena  prodeje  je  100  Kč/m2.  Kupující  uhradí  veškeré  poplatky  s prodejem
spojené. Obec uhradí daň z nabytí nemovitosti.

Hlasování : 4-0-0

BOD č. 5 Schválení výzvy k     veřejné zakázce malého rozsahu – zateplení KD 
BEZKOV

Starosta předložil  zastupitelstvu  ke schválení výzvu vypracovanou odbornou kanceláří  Alnio Group
s.r.o z Brna  na zateplení KD Bezkov a dal o ní hlasovat  

 Diskuse: o

USNESENÍ č.5/2014/Z06
Zastupitelstvo obce Bezkov   s c h v a l u j e   výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu - Zateplení 

KD Bezkov. Dále schvaluje zastupování Obce Bezkov ve výběrovém řízení firmou 
Alnio Group s.r.o zastoupenou ing.Chalupou až do dokončení díla. ZO pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy s firmou

Alnio Group s.r.o,

Hlasování : 4-0-0

BOD č.6 Zpráva finančního a kontrolního výboru za II.čtvrtletí 2014
Starosta předložil zastupitelstvu zprávu kontrolního a finančního výboru  za II.čtvrtletí 2014 
o činnosti výborů.
.
Diskuse:0

USNESENÍ č.6 /2014/Z06
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.



Hlasování : 4-0-0

BOD č.7 Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro komunální volby konané 
ve dnech 10.-11.10.2014
Starosta předložil zastupitelům návrh o počtu členů ZO Bezkov a dal o něm hlasovat.

Diskuse:0

USNESENÍ č.7 /2014/Z06
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje počet členů zastupitelstva obce pro další volební období na
počet 5 členů. 

Hlasování : 4-0-0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 22.00 hod.

V Bezkově dne 11. 7. 2014

Zapsal : MVDr.Kuřítka  ………………………….. 

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

Ověřovatelé zápisu :

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