
        ZÁPIS č. 5/2019
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

      dne 12. 9. 2019

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomni 4 zastupitelé, p. Miroslav Kubák byl omluven – 
zastupitelstvo obce je usnášení schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 5. 9. 2019 na ÚD Bezkov a 
internetových stránkách obce. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen 
k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bod č. 1) Organizační záležitosti

a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Jan Trojan nejml. 

b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Marek Pokorný a p. Tomáš Voříšek

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření č. 3,4/2019
3.    Smlouva č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene
4.    Změna územního plánu č. 2 
5.    Různé, diskuse, závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro   4 Proti   0 Zdržel se   0

Usnesení č. 1/5/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana nejml., za ověřovatele zápisu p. Ing. Marka Pokorného a p. Tomáše 
Voříška
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření č. 3,4/2019 
3.    Smlouva č. 10300044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene
4.    Změna územního plánu č. 2 
5.    Různé, diskuse, závěr



Bod č. 2) Rozpočtové opatření č. 3/2019, č. 4/2019

Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené 
-rozpočtové opatření č. 3/2019 obce Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 200,-- Kč a ke změně 
výdajů ve výši 25 700-- Kč, financování 25 500,-- Kč. 
-rozpočtové opatření č. 4/2019 obce Bezkov. Došlo ke změně výdajů ve výši 155 000,-- Kč, 
financování ve výši 155 000,-- Kč.  

Hlasování: Pro   4 Proti  0     Zdržel se    0

Usnesení č. 2/5/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatření č. 3, 4/2019, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez připomínek.  

Bod č. 3)   Smlouva č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného   
břemene 

Starosta obce předložil zastupitelstvu smlouvu č. 1030044813/001, která byla již projednávána v ZO 
dne 25. 4. 2019, usnesením č. 11/2/2019 a její schválení bylo odloženo z důvodu nevhodného 
umístění kioskové trafostanice. Tato smlouva č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení 
věcného břemene bude nově uzavřena mezi Obcí Bezkov a E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění 
distribuční soustavy – zemní kabel VN, telekomunikační síť, zemní kabel NN, kabelové pilíře a 
kioskové trafostanice. Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně a to částkou 4 400,-- Kč. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.  

Hlasování: Pro   4 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 3/5/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje smlouvu č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení 
věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Bezkov a E.ON Distribuce, a. s. za účelem umístění distribuční
soustavy – zemní kabel VN, telekomunikační síť, zemní kabel NN, kabelové pilíře a kioskové 
trafostanice. Věcné břemeno se zřizuje úplatně částkou 4 400,-- Kč. 

Bod č. 4) Změna územního plánu č. 2  

Starosta obce seznámil zastupitele se změnou územního plánu č. 2 a předložil výkresy změn a 
seznámil zastupitele s odůvodněními, námitkami jednotlivých změn a vyhodnocení připomínek.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro    4 Proti 0 Zdržel se     0



Usnesení č. 4/5/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje

USNESENÍ 
O VYDÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEZKOV 

I. Ověření Změny č č.2 územního plánu Bezkov
II. Informace o návrhu pořizovatele
III. Vypořádání připomínek a námitek
IV. Vydání Změny č.2 územního plánu Bezkov
V. Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu

Část I.
Ověření Změny č.2 územního plánu Bezkov

Zastupitelstvo obce Bezkov ověřilo v souladu s ust. §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování  a  stavebním řádu ve  znění  pozdějších  předpisů (stavební  zákon) Změnu č.2  územního
plánu  Bezkov, že  není  v rozporu  s Politikou  územního  rozvoje,  s územně  plánovací  dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu.

Část II.
Informace o návrhu pořizovatele

Zastupitelstvo  obce Bezkov bere na vědomí doporučující  návrh na vydání  Změny č.2  územního
plánu Bezkov předložený pořizovatelem předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s ust.
§ 54 odst.1 stavebního zákona.

Část III.
Vypořádání připomínek a námitek

Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí, že v průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny
žádné připomínky.

Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí vypořádání  námitek  podaných v průběhu veřejného
projednání  a  současně  rozhoduje  o  jejich  vypořádání  tak,  jak  je  navrženo.   Jejich  obsah,  návrh
rozhodnutí a odůvodnění je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č.2 ÚP Bezkov v kapitole 15.

Část IV.
Vydání

Zastupitelstvo obce Bezkov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,



územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vydává Změnu č.2 územního plánu Bezkov.

Část V.
Úkoly v působnosti správního orgánu

Zastupitelstvo obce Bezkov ukládá starostovi obce:

- Doručit veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
a § 55 c) stavebního zákona Změnu č.2 územního plánu Bezkov včetně odůvodnění a úplné
znění územního plánu Bezkov po této změně.

- Neprodleně  po  nabytí  účinnosti  předmětného  opatření  obecné  povahy  (15  den  po  dni
vyvěšení veřejné vyhlášky) doručit doklady o jejím vydání pořizovateli (MěÚ Znojmo). 

- Zabezpečit při činnosti úřadu obce respektování vydané Změny č.2 územního plánu Bezkov. 
- Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem –

MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.1 §14
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů. 

- Zajistit opatření Úplného znění územního plánu, včetně jeho grafické části po vydání poslední
změny územního plánu záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ Znojmo,
odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.2 §14 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci
územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů. 

Bod č. 5) Různé, diskuse, závěr   
- Zhodnocení akce 100. výročí založení SDH
- Poděkování občanům za pomoc při pokládce střešní krytiny na bývalém OÚ

 

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

Starosta ukončil zasedání ZO ve 21:30 hodin.

Zapisovatel: 

Jan Trojan nejml.         …………………………………………………………



Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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



Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 5 ze dne 12. 9. 2019

Usnesení č. 1/5/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana nejml., za ověřovatele zápisu p. Ing. Marka Pokorného a p. Tomáše 
Voříška
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření č. 3,4/2019 
3.    Smlouva č. 10300044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene
4.    Změna územního plánu č. 2 
5.    Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/5/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatření č. 3,4/2019, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez připomínek.  

Usnesení č. 3/5/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje smlouvu č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení 
věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Bezkov a E.ON Distribuce, a. s. za účelem umístění distribuční
soustavy – zemní kabel VN, telekomunikační síť, zemní kabel NN, kabelové pilíře a kioskové 
trafostanice. Věcné břemeno se zřizuje úplatně částkou 4 400,-- Kč. 
                                            

Usnesení č. 4/5/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje                                              

USNESENÍ 
O VYDÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEZKOV 

VI. Ověření Změny č č.2 územního plánu Bezkov
VII. Informace o návrhu pořizovatele
VIII. Vypořádání připomínek a námitek
IX. Vydání Změny č.2 územního plánu Bezkov
X. Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu

Část I.
Ověření Změny č.2 územního plánu Bezkov

Zastupitelstvo obce Bezkov ověřilo v souladu s ust. §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování  a  stavebním řádu ve  znění  pozdějších  předpisů (stavební  zákon) Změnu č.2  územního
plánu  Bezkov, že  není  v rozporu  s Politikou  územního  rozvoje,  s územně  plánovací  dokumentací



vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu.

Část II.
Informace o návrhu pořizovatele

Zastupitelstvo  obce Bezkov bere na vědomí doporučující  návrh na vydání  Změny č.2  územního
plánu Bezkov předložený pořizovatelem předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s ust.
§ 54 odst.1 stavebního zákona.

Část III.
Vypořádání připomínek a námitek

Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí, že v průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny
žádné připomínky.

Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí vypořádání  námitek  podaných v průběhu veřejného
projednání  a  současně  rozhoduje  o  jejich  vypořádání  tak,  jak  je  navrženo.   Jejich  obsah,  návrh
rozhodnutí a odůvodnění je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č.2 ÚP Bezkov v kapitole 15.

Část IV.
Vydání

Zastupitelstvo obce Bezkov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vydává Změnu č.2 územního plánu Bezkov.

Část V.
Úkoly v působnosti správního orgánu

Zastupitelstvo obce Bezkov ukládá starostovi obce:

- Doručit veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
a § 55 c) stavebního zákona Změnu č.2 územního plánu Bezkov včetně odůvodnění a úplné
znění územního plánu Bezkov po této změně.

- Neprodleně  po  nabytí  účinnosti  předmětného  opatření  obecné  povahy  (15  den  po  dni
vyvěšení veřejné vyhlášky) doručit doklady o jejím vydání pořizovateli (MěÚ Znojmo). 

- Zabezpečit při činnosti úřadu obce respektování vydané Změny č.2 územního plánu Bezkov. 
- Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem –

MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.1 §14
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů. 

- Zajistit opatření Úplného znění územního plánu, včetně jeho grafické části po vydání poslední
změny územního plánu záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ Znojmo,
odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.2 §14 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci
územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů. 

Zapisovatel: 



Jan Trojan nejml.        …..……………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

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

 
Tomáš Voříšek            …………………………………………………………

Starosta obce:

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


