
   ZÁPIS

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov,

       konaného dne 28. 3. 2014 na Obecním úřadě v Bezkově

Starosta obce zahájil 3. 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 3. 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)Návrh rozpočtu na rok 2014

   USNESENÍ č.1/2014/Z03
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání ZO p.Kubáka
a p.Coufala a program zasedání zastupitelstva obce Bezkov.

Hlasování :4-0-0

BOD č.2   Návrh rozpočtu obce Bezkov na rok 2014

Starosta předložil  zastupitelstvu  návrh rozpočtu obec Bezkov na rok 2014. Příjmy ve výši  
2 992 000 Kč,výdaje ve výši 2 992 000 Kč. Rozpočet je tedy vyrovnaný .

Diskuse: o    

USNESENÍ č. 2/2014/Z03
Zastupitelstvo  obce  s c h v a l u j e  rozpočet obce Bezkov na rok 2014:  příjmy 2 992 000 Kč, 
výdaje 2 992 000 Kč. Závazným ukazatelem v příjmové i výdajové části je členění na paragrafy.

Hlasování : 4-0-0



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

V Bezkově dne 28. 3. 2014 

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

Starosta: …………………………………….      

Ověřovatelé zápisu:

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