
ZÁPIS      
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, 

konaného dne 15.12.2014 v OÚ obce Bezkov   

Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1.    TECHNICKÝ BOD
Starosta  konstatoval,  že  informace  o  konání  zasedání  byla  zveřejněna  na  úřední  desce
Obecního  úřadu  Bezkov  a  to  nejméně  sedm  dní  přede  dnem  konání  zasedání  a  dále
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomnni: Tunka Jiří, Vybíral Václav, Koníčková Jana, , Křížová Karolína
Omluveni:  Motáček zdeněk     Nepřítomni: ---     
Hosté:  -----------------
Zapisovatelem byl jmenován pan Václav Vybíral. Starosta konstatoval, že zápis z předchozího
zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
zastupitelstva  obce.  Navrženi  byli:  Křížová  Karolína  a  Koníčková  Jana,  kteří  vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO paní 
Křížová Karolína a paní Koníčková Jana
Hlasování č. 1:  3-0-2  

Bod č. 2    PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta přenesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva obce schválen.
Usnesení č. 2/4/2014  
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje následující program zasedání ZO Bezkov:

1) Technický bod (přivítání přítomných, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, 
schválení programu zasedání ZO) 
2) schválení rozpočtového provizoria
3) schválení inventarizační komise v MŠ Bezkov
4) schválení odprodeje dřeva po kalamitě
5) schválení místa a dne pro konání svatebních obřadů
6) schválení záměru rekonstrukce střechy, sociálního zařízení a zamezení vniku vlhkosti v 
MŠ Bezkov 
7) schválení nového řádu zadávání veřejných zakázek
8) vyhodnocení 1. ročníku adventu
9) schválení inventarizační komise v SDH Bezkov
10) schválení inventarizační komise v OÚ Bezkov
11) umístění kontejneru na bioodpad v obci
12) diskuse

Hlasování č. 2: 4-0-0

Bod č. 3 schválení rozpočtového provizoria



Starosta obce předložil ke schválení Pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2015 v
období rozpočtového provizoria obec hradí pouze výdaje do výše prostředků na běžném účtu a
to až do doby než bude schválen rozpočet.
Usnesení č. 3/4/2014
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e  Pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2015 V
období rozpočtového provizoria obec hradí pouze výdaje do výše prostředků na běžném účtu
a to až do doby než bude schválen rozpočet.
Hlasování č. 3:   4-0-0

Bod č. 4 schválení inventarizační komise v MŠ Bezkov
Starosta  obce  navrhl  jako  předsedu  inventarizační  komise  v MŠ  Bezkov  paní  Janu
Koníčkovou
Usnesení č. 4/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje jako předsedu inventarizační komise v MŠ Bezkov paní
Janu Koníčkovou 
Hlasování č. 4:   4-0-0

Bod č. 5 schválení odprodeje dřeva po kalamitě
Starosta  obce  přednesl  zastupitelstvu  obce  návrh  na odprodej  dřeva  místním obyvatelům
dle pravidel. Pravidla budou stanoveny po vyčíslení kubatury dřeva a následně schváleny
zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 5/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje odprodej dřeva.
Hlasování č. 5:   4-0-0

Bod č. 6 schválení místa pro konání svatebních obřadů
Starosta obce přednesl zastupitelům obce návrh místa a dne pro konání stavebních obřadů
v obci Bezkov. Místem konání je určen obecní úřad Bezkov a den je určen na sobotu v 11:00

Usnesení č. 6/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje místo a den pro konání svatebních obřadů 
Hlasování č. 6:   4-0-0

Bod č. 7 ) schválení záměru rekonstrukce střechy, sociálního zařízení a zamezení vniku
vlhkosti v MŠ Bezkov
Starosta obce přednesl zastupitelstvu obce záměr na rekonstrukci střechy, sociálního zařízení a
zamezení vniku vlhkosti v MŠ Bezkov 

Usnesení č. 7/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje záměr na rekonstrukce střechy, sociálního zařízení a
zamezení vniku vlhkosti v MŠ Bezkov. 
Hlasování č. 7:   4-0-0



Bod č. 8 ) schválení nového řádu zadávání veřejných zakázek
Starosta obce přednesl zastupitelstvu obce návrh nového řádu zadávání veřejných zakázek
u stavebních zakázek do 6 000 000,-Kč bez DPH a u dodávek do 3 000 000,-Kč bez DPH 

Usnesení č. 8/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje řád pro zadávání veřejných zakázek. 
Hlasování č. 8:   4-0-0

Bod č. 9 ) vyhodnocení 1. ročníku adventu
Starosta obce zhodnotil konání 1. ročníku adventu v obci Bezkov 

Usnesení č. 9/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zhodnocení 1. ročníku adventu v obci Bezkov. 
Hlasování č. 9:   4-0-0

Bod č. 10 schválení inventarizační komise v SDH Bezkov
Starosta  obce  navrhl  jako  předsedu  inventarizační  komise  v  SDH  Bezkov  pana  Zdeňka
Motáčka

Usnesení č. 10/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje jako předsedu inventarizační komise v SDH Bezkov
pana Zdeňka Motáčka
Hlasování č. 10:   4-0-0

Bod č. 11 schválení inventarizační komise v OÚ Bezkov
Starosta  obce  navrhl  jako  předsedu  inventarizační  komise  v  OÚ  Bezkov  paní  Karolinu
Křížovou

Usnesení č. 11/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje jako předsedu inventarizační komise v SDH Bezkov 
paní Karolinu Křížovou
Hlasování č. 11:   4-0-0

Bod č. 12 umístění kontejneru na bioodpad v obci
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na umístění kontejneru na bioodpad v obci

Usnesení č. 12/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje umístění kontejneru na bioodpad v obci 
Hlasování č. 12:   4-0-0

Bod  č.  13  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  mezi  obcí  Bezkov  a  MěÚ  Znojmo
projednávání přestupků
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
obcí Bezkov a MěÚ Znojmo projednávání přestupků  

Usnesení č. 13/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
Hlasování č. 13:   4-0-0



Bod č. 14 Diskuse
Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k diskusi
Diskuse neproběhla

Starosta  ukončil  po  projednání  všech  bodů  programu  zasedání  Zastupitelstva  obce
Bezkov v 21:00 hodin.

V Bezkově dne 15.12.2014

Zapsal:   Vybíral Václav

Starosta:  Tunka Jiří

Ověřovatelé zápisu:  Křížová Karolína
                                  Koníčková Jana

U S N E S E N Í
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov,

konaného dne 22.11.2014 na Obecním úřadě v Bezkově

Usnesení č. 1/4/2014



Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO paní
Křížová Karolína a paní Koníčková Jana
Hlasování č. 1:  3-0-2  

Usnesení č. 2/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje následující program zasedání ZO Bezkov:
1) Technický bod (přivítání přítomných, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZO) 
2) schválení rozpočtového provizoria
3) schválení inventarizační komise v MŠ Bezkov
4) schválení odprodeje dřeva po kalamitě
5) schválení místa a dne pro konání svatebních obřadů
6) schválení záměru rekonstrukce střechy, sociálního zařízení a zamezení vniku vlhkosti v MŠ
Bezkov 
7) schválení nového řádu zadávání veřejných zakázek
8) vyhodnocení 1. ročníku adventu
9) schválení inventarizační komise v SDH Bezkov
10) schválení inventarizační komise v OÚ Bezkov
11) umístění kontejneru na bioodpad v obci
12) diskuse
Hlasování č. 2: 4-0-0

Usnesení č. 3/4/2014
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e  Pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2015 V
období rozpočtového provizoria obec hradí pouze výdaje do výše prostředků na běžném účtu
a to až do doby než bude schválen rozpočet.
Hlasování č. 3:   4-0-0

Usnesení č. 4/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje jako předsedu inventarizační komise v MŠ Bezkov paní
Janu Koníčkovou 
Hlasování č. 4:   4-0-0

Usnesení č. 5/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje odprodej dřeva.
Hlasování č. 5:   4-0-0

Usnesení č. 6/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje místo a den pro konání svatebních obřadů 
Hlasování č. 6:   4-0-0

Usnesení č. 7/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje záměr na rekonstrukce střechy, sociálního zařízení a
zamezení vniku vlhkosti v MŠ Bezkov. 
Hlasování č. 7:   4-0-0 

Usnesení č. 8/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje řád pro zadávání veřejných zakázek. 
Hlasování č. 8:   4-0-0



Usnesení č. 9/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zhodnocení 1. ročníku adventu v obci Bezkov. 
Hlasování č. 9:   4-0-0

Usnesení č. 10/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje jako předsedu inventarizační komise v SDH Bezkov
pana Zdeňka Motáčka
Hlasování č. 10:   4-0-0

Usnesení č. 11/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje jako předsedu inventarizační komise v SDH Bezkov
paní Karolinu Křížovou
Hlasování č. 11:   4-0-0

Usnesení č. 12/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje umístění kontejneru na bioodpad v obci 
Hlasování č. 12:   4-0-0

Usnesení č. 13/4/2014
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
Hlasování č. 13:   4-0-0

       -----------------------------------------                         -----------------------------------------         
                Tunka Jiří - starosta                                          Vybíral Václav – místostarosta

Ověřovatelé zápisu:  Křížová Karolína
                                  Koníčková Jana


