
ZÁPIS

o průběhu 7.zasedání Zastupitelstva obce Bezkov,
 konaného dne  8.8.2014 na Obecním úřadě v Bezkově

Starosta obce zahájil 7. 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 7. 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 zateplení KD Bezkov
 3) Žádost o prodej obecního pozemku
4) Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmem
5) Schválení přidělení dotací na rok 2014
6)Schválení rozpočtového opatření č.3/2014
  
USNESENÍ č.1/2014/Z07
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 7. 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 zateplení KD  Bezkov
Zastupitelstvo obce převzalo od hodnotící komise protokol o otevírání obálek a vyhodnocení 
předložených nabídek a schvaluje vítěze soutěže, kterým  se stala firma Atlanta a.s.Nový 
Šaldorf 162, Znojmo s nejvýhodnější  nabídkou ve výši 695.703,-Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu k podpisu předložené smlouvy s vítěznou firmou Atlanta.
Na tuto akci byla naší obci schválena dotace Ministerstvo životního prostředí ve výši 90%.

 Diskuse: 0

USNESENÍ č. 2/2014/Z07
Zastupitelstvo obce schvaluje  nejvýhodnější  nabídku firma ATLANTA a.s.Nový Šaldorf 
162,Znojmo ve výši 695.703,-Kč včetně DPH . Dále schvaluje starostem předložený návrh smlouvu 
o dílo. 

Hlasování : 4-0-0



BOD č. 3 Prodej obecního pozemku 
Starosta seznámil ZO se  žádostí  p. Jaroslava Kliky o  odkoupení  části obecní parcely č.273/1 
o výměře cca 250m2,která je předmětem pronájmu. Dále žádá o odkup parcely č.275 – 130m2 –
plocha před vlastní stodolou.

 Diskuse: 0

USNESENÍ č. 3/2014/Z07

Zastupitelstvo obce  z a m í t á  žádost o prodej části obecní parcely č.273/1 o výměře cca 
250m2,která je předmětem pronájmu. Dále zamítá odkup parcely č.275 o výměře 242m2.

Hlasování: 4-0-0

Bod č. 4   Veřejnoprávní smlouva s     Městem  Znojmem  

Starosta obce předložil záměr uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Znojmem. Předmětem této
smlouvy je výkon přenesené působnosti podle zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozd. předpisů, části
páté, § 159 – 170 a dále podle § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude Město Znojmo prostřednictvím svých orgánů vykonávat za orgány Obce
Bezkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  dále  o  provádění  spisové  agendy  a  archivaci  spisů  v souvislosti
s prováděnými přestupky. 
Tato služba bude poskytována za úplatu. Jedná se o složitá správní řízení, která vyžadují právní rady.
Diskuse:  0

Usnesení č. 4/2014/Z07
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Znojmem ohledně 
výkonu přenesené působnosti dle výše jmenovaných zákonů a pověřuje starostu k podpisu této 
smlouvy.

Hlasování :4-0-0

BOD č.5 Schválení přidělených dotací na rok 2014
Starosta předložil  zastupitelstvu rozhodnutí o schválených dotacích na rok 2014 :

1) Dětské hřiště MŠ Bezkov – Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj -registrace akce 
117D815002764 –celková investice je 546 678,-Kč s DPH .
 Dotace je ve výši 70% .

2)  Zateplení KD Bezkov – Dotace od Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního 
programu ŽP z prostředků SFŽP ČR – 115D222004811 –celková investice 695.703,-Kč 
s DPH.
Dotace je ve výši 90%.

Diskuse: bez  připomínek

USNESENÍ Č. 5/2014/Z07
Zastupitelstvo schvaluje příjem dotací na „Dětské hřiště MŠ Bezkov“ a „Zateplení Kulturního domu 
Bezkov“.

Hlasování : 4-0-0



BOD č.6 Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014

Starosta předložil  zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č.3/2014 ke dni 31.7.2014 a 
dal o něm hlasovat.

Diskuse:bez  připomínek

USNESENÍ Č. 6/2014/Z07
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2014 , které provedl starosta obce k 31.7.2014.

Hlasování : 4-0-0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.30 hod.
V Bezkově dne 8. 8. 2014

Zapsal : MVDr.Kuřítka  ………………………….. 

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

Ověřovatelé zápisu :

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