
           ZÁPIS č. 2/2020
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

                                dne 30. 4. 2020

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení 
schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 20. 4. 2020 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce. 
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bod č. 1) Organizační záležitosti

a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Jan Trojan

b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Tomáš Voříšek a pí. Hana Františáková

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočet obce Bezkov na r. 2020 
3.    Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
4.    Vnitřní směrnice č. 11 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého  
       rozsahu
5.   Pořízení zahradního traktoru
6.   Různé, diskuse, závěr

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 1/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a pí. Hanu Františákovou 
b/ následující program zasedání:
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1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočet obce Bezkov na r. 2020 
3.    Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
4.    Vnitřní směrnice č. 11 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého
        rozsahu
5.    Pořízení zahradního traktoru
6.    Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočet obce Bezkov na rok 2020

Rozpočet byl navrhován jako vyrovnaný. 
Příjmy 4 558 000,-- Kč
Výdaje 4 558 000,-- Kč
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD a internetových stránkách obce od 14. 4. 2020.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.  
  
Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 2/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2020 s příjmy 4 558 000,-- Kč a 
výdaji 4 558 000,-- Kč.

Bod č. 3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

Starosta seznámil zastupitele s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2020, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se     0

Usnesení č. 3/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platnou od 16. 5. 2020.

Bod č. 4) Vnitřní směrnice č. 11 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu

Vzhledem k tomu, že již od roku 2016 vzešel v platnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, bylo třeba přepracovat a upravit vnitřní směrnici č. 11 obce Bezkov pro evidenci veřejných
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zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelům byly předány materiály 
k prostudování. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 4/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje směrnici č. 11 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, platnou od 1. 5. 2020 bez připomínek.

Bod č. 5) Pořízení zahradního traktoru

Starosta již dříve informoval zastupitele o špatném stavu zahradního traktoru, který je od podzimu 
2019 nepojízdný, obec jej vlastní od r. 2011. Při odvozu do servisu byla jeho oprava firmou 
Mountfield odhadnuta na 35 000,-- Kč. S ohledem na rozsah udržovaných travnatých ploch v obci 
bylo navrženo zakoupit nový zahradní traktor s žacím, samosběrným a mulčovacím ústrojím v částce 
do 100 000,-- Kč včetně DPH. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro  5 Proti  0 Zdržel se      0

Usnesení č. 5/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pořízení zahradního traktoru a pověřuje starostu k jeho koupi. 

Bod č. 6) Různé, diskuse a závěr 

Z přítomných zastupitelů i občanů nebyl vznesen žádný dotaz do diskuse. 

Starosta ukončil ZO ve 20:15 hodin.

Zapisovatel: 

Jan Trojan         …………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Voříšek         .…………………………………………………………..

Hana Františáková       …………………………………………………………….
           

Starosta obce:

Ing. Marek Pokorný   …………………………………………………….
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Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 2  ze dne 30. 4. 2020
Usnesení č. 1/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a pí. Hanu Františákovou 
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočet obce Bezkov na r. 2020 
3.    Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
4.    Vnitřní směrnice č. 11 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého
        rozsahu
5.    Pořízení zahradního traktoru
6.    Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2020 s příjmy 4 558 000,-- Kč a 
výdaji 4 558 000,-- Kč.

Usnesení č. 3/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platnou od 16. 5. 2020.

Usnesení č. 4/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje směrnici č. 11 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, platné od 1. 5. 2020 bez připomínek.

Usnesení č. 5/2/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pořízení zahradního traktoru a pověřuje starostu k jeho koupi. 

Zapisovatel: 

Jan Trojan         …………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Voříšek        .…………………………………………………………..

 Hana Františáková      …………………………………………………………….

Starosta obce:

Ing. Marek Pokorný   …………………………………………………….
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