
        ZÁPIS č. 6/2019
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

      dne 14. 11. 2019

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení 
schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 7. 11. 2019 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce. 
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bod č. 1) Organizační záležitosti

a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Jan Trojan

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

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    Zařazení nedokončené investice – hasičárna 
4.    Plán inventur 
5.    Návrh rozpočtu MŠ Bezkov pro rok 2020
6.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov
7.    § 84 odst. 2 písm.t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – cestovné zastupitelům
8.    Krizový štáb obce
9.    Plán odezvy orgánů obce Bezkov na vznik mimořádné události  
10.  Schválení návrhu Smlouvy Citonice výtlak kanalizace (zřízení práva stavby)
11.  Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330049498/001
12.  Pronájem sálu KD k volnočasovým aktivitám občanům
13.  Smlouva o výpůjčce nádob na sběr a svoz tříděného odpadu
14.  Záměr pronájmu pozemku 
15.  Různé, diskuse, závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se    0



Usnesení č. 1/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a p. Hana Františáková
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    Zařazení nedokončené investice – hasičárna 
4.    Plán inventur 
5.    Návrh rozpočtu MŠ Bezkov pro rok 2020
6.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov
7.    § 84 odst. 2 písm.t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – cestovné zastupitelům
8.    Krizový štáb obce
9.    Plán odezvy orgánů obce Bezkov na vznik mimořádné události  
10.  Schválení návrhu Smlouvy Citonice výtlak kanalizace (zřízení práva stavby)
11.  Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330049498/001
12.  Pronájem sálu KD k volnočasovým aktivitám občanům
13.  Smlouva o výpůjčce nádob na sběr a svoz tříděného odpadu
14.  Záměr pronájmu pozemku 
15.  Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření č. 5/2019, 6/2019

Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření:
-č. 5/2019 obce Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 5 300,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 5 300,-- 
Kč, financování 0,-- Kč. 
-č. 6/2019 obce Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 215 800,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 
280 200,-- Kč, financování 64 400,-- Kč.
  

Hlasování: Pro    5 Proti  0     Zdržel se      0

Usnesení č. 2/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 5/2019 a č. 6/2019, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez 
připomínek.  

Bod č. 3) Zařazení nedokončené investice

Starosta seznámil zastupitele s investicí na budově hasičské zbrojnice za období od 7/2018 – do 
3/2019, která je vedena na účtu 042 021 v celkové výši 431 609,-- Kč. Veškeré práce na budově 
hasičské zbrojnice jsou dokončeny - výměna vstupních vrat, oprava omítek i podlah, je položena 
zámková dlažba před vstupem. Z tohoto důvodu starosta navrhl zařazení této investice do majetku 
obce a částku v celkové výši 431 609,-- Kč přeúčtovat na účet 021 200. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.



Hlasování: Pro 5 Proti  0 Zdržel se      0

Usnesení č. 3/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zařazení nedokončené investice na budově hasičské zbrojnice, 
vedené na účtu 042 021 a souhlasí s přeúčtováním na účet 021 200 a zařazením tak celkové částky 
431 609,-- Kč do majetku obce.                                             

Bod č. 4) Plán inventur na rok 2019

Starosta seznámil zastupitele obce s povinností provádět každoročně inventarizaci majetku obce. Na 
základě této skutečnosti navrhl inventarizační komisi – předseda Jan Trojan, členové - Hana 
Františáková, Miroslav Kubák, Tomáš Voříšek a likvidační komisi – předseda Jan Trojan, členové Hana 
Františáková, Miroslav Kubák, Tomáš Voříšek. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Hlasování: Pro   5 Proti     0 Zdržel se      0

Usnesení č. 4/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje plán inventur na rok 2019 bez připomínek. Schvaluje předsedy i 
členy inventarizační komise, schvaluje předsedy i členy likvidační komise.          

Bod č. 5)   Návrh rozpočtu MŠ Bezkov pro rok 2020      

Rozpočet byl navrhován jako vyrovnaný a byl doložen rozpis provozního příspěvku od OÚ v celkové 
výši 255 000,-- Kč.  
Příjmy 2 097 000,-- Kč
Výdaje 2 097 000,-- Kč
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2020 byl vyvěšen na internetových stránkách MŠ od 30.10.2019. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nebylo sděleno žádné stanovisko.

Hlasování: Pro  5 Proti   0      Zdržel se       0

Usnesení č. 5/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ na rok 2020 s příjmy 2 097 000,-- Kč a 
výdaji  2 097 000,-- Kč. Schvaluje příspěvek ve výši 255 000,-- Kč od OÚ na provozní výdaje MŠ.  

Bod č. 6)   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov pro rok 2021 -   
2022      

Příjmy byly navrženy:
Rok 2021 2 186 000,-- Kč
Rok 2022 2 280 000,-- Kč
Výdaje byly navrženy:
Rok 2021 2 186 000,-- Kč



Rok 2022 2 280 000,-- Kč
Střednědobý výhled MŠ byl vyvěšen na internetových stránkách MŠ od 30. 10. 2019. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro  5 Proti   0 Zdržel se       0

Usnesení č. 6/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled MŠ na roky 2021 – 2022.  

Bod č.7)   § 84 odst. 2 písm.t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – cestovné   
zastupitelům     

Starosta seznámil zastupitele s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – cestovné 
zastupitelům, které je nutné schválit z důvodu možnosti proplácení jízdného zastupitelům při 
služebních cestách. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro   5 Proti     0 Zdržel se         0

Usnesení č. 7/6/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení cestovních výloh pro zastupitele dle § 84 odst. 2 písm. t)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bez připomínek. 

Bod č. 8) Krizový štáb obce Bezkov

Na základě kontroly Městského úřadu ve Znojmě, oddělení krizového řízení, obrany a ochrany, která 
na našem úřadě proběhla 16. 9. 2019 nám bylo doporučeno zřídit si jako pracovní orgán starosty pro 
řešení krizových situací „Krizový štáb“. Starosta seznámil zastupitele s významem a náplní KŠ a navrhl 
jeho členy: 
předseda KŠ – Ing. Marek Pokorný, starosta obce
člen KŠ – Jan Trojan, místostarosta obce
člen KŠ – Miroslav Kubák, člen zastupitelstva
člen KŠ – Tomáš Voříšek, člen zastupitelstva
členka KŠ – Hana Františáková, členka zastupitelstva 
člen KŠ - Josef Frei, starosta hasičů obce Bezkov
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 8/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zřízení krizového štábu bez připomínek. Schvaluje navrženého 
předsedu i členy krizového štábu obce Bezkov.  



Bod č. 9) Plán odezvy orgánů obce Bezkov na vznik mimořádné události

Starosta předal slovo panu místostarostovi, který zastupitele seznámil s obsahem vypracovaného 
plánu. Sdělil, že plán byl vypracován na základě kontroly požární ochrany, která na našem úřadě 
proběhla 16. 9. 2019 a je přílohou tohoto zasedání. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 9/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Plán odezvy orgánů obce Bezkov na vznik mimořádné události 
bez připomínek.  

Bod č. 10) Schválení návrhu smlouvy Citonice výtlak kanalizace

Starosta seznámil zastupitele se zjištěním nových skutečností a navrhl návrh smlouvy neschvalovat a 
přesunout tento bod do dalšího zasedání zastupitelstva. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 10/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s přesunutím schválení smlouvy na příští zasedání zastupitelstva. 

Bod č. 11) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330049498/001

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi Obcí Bezkov a E.ON Distribuce, a.s. 
z důvodu kabelového vedení přípojky pro provozovatele stavby p. Mališové. Věcné břemeno podle 
této Smlouvy se zřizuje úplatně a to částkou 15 500,-- Kč.
Smlouva č.:1030041608/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena již v 
loňském roce, v ZO dne 26.4.2018 usnesením č. 7/31/2018. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro  5 Proti  0  Zdržel se    0

Usnesení č. 11/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: ZN-014330049498/001 bez připomínek.

Bod č. 12) Pronájem sálu KD v     Bezkově k volnočasovým aktivitám občanů  

Starosta navrhl zastupitelům možnost pronájmu sálu KD k volnočasovým aktivitám občanů a to 
maximálně 2 hodiny týdně a navrhl výši pronájmu. V topné sezóně od října do dubna bude činit 
pronájem KD za 1 hodinu 50,-- Kč, v období od května do září bude tento pronájem kompenzován 
úklidem a údržbou KD. Platby pronájmu KD proběhnou na pokladně obecního úřadu, nejpozději však 



posledního dne v měsíci, kdy k pronájmu došlo. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se        0

Usnesení č. 12/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje možnost pronájmu sálu KD v Bezkově k volnočasovým aktivitám
občanů maximálně 2 hodiny týdně. V topné sezóně od října do dubna bude činit pronájem KD za 1 
hodinu 50,-- Kč, v období od května do září bude tento pronájem kompenzován úklidem a údržbou 
KD. Platby pronájmu KD proběhnou na pokladně OÚ, nejpozději však posledního dne v měsíci, kdy 
k pronájmu došlo. 

Bod č. 13) Smlouva o výpůjčce nádob na sběr a svoz tříděného odpadu

Starosta seznámil zastupitele s obsahem Smlouvy o výpůjčce nádob na sběr a svoz tříděného odpadu,
uzavřenou s FCC Znojmo s.r.o  ohledně nádob na tříděný odpad na plast a papír, každá o objemu 120 
l. Vyhotovenou smlouvu obdrželi zastupitelé k prostudování a případným připomínkám. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.  

Hlasování: Pro  5 Proti  0  Zdržel se     0

Usnesení č. 13/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o výpůjčce nádob na sběr a svoz tříděného 
odpadu, uzavřené mezi obcí Bezkov a FCC Znojmo, s.r.o.

Bod č. 14) Záměr pronájmu pozemku

Starosta seznámil zastupitele se záměrem pronájmu parcely č. 246 a se záměrem pronájmu části 
parcely č. 279/1.
Podmínky pronájmu pozemků : - pro obyvatele obce Bezkov
                - s jednoroční výpovědní lhůtou
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro   5 Proti      0 Zdržel se          0

Usnesení č. 14/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje návrh pronájmu parcely č. 246 a návrh pronájmu části parcely č.
279/1 pro obyvatele obce Bezkov, s jednoroční výpovědní lhůtou.                                       

Bod č. 15) Různé, diskuse a závěr 

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



Starosta ukončil zasedání ZO ve 21:20 hodin.

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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



Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 6  ze dne 14.11.2019

Usnesení č. 1/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a p. Hana Františáková
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    Zařazení nedokončené investice – hasičárna 
4.    Plán inventur 
5.    Návrh rozpočtu MŠ Bezkov pro rok 2020
6.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov
7.    § 84 odst. 2 písm.t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – cestovné zastupitelům
8.    Krizový štáb obce
9.    Plán odezvy orgánů obce Bezkov na vznik mimořádné události  
10.  Schválení návrhu Smlouvy Citonice výtlak kanalizace (zřízení práva stavby)
11.  Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330049498/001
12.  Pronájem sálu KD k volnočasovým aktivitám občanům
13.  Smlouva o výpůjčce nádob na sběr a svoz tříděného odpadu
14.  Záměr pronájmu pozemku 
15.  Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 5/2019 a č. 6/2019, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez 
připomínek.  

Usnesení č. 3/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zařazení nedokončené investice na budově hasičské zbrojnice, 
vedené na účtu 042 021 a souhlasí s přeúčtováním na účet 021 200 a zařazením tak celkové částky 
431 609,-- Kč do majetku obce.                                             

Usnesení č. 4/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje plán inventur na rok 2019 bez připomínek. Schvaluje předsedy i 
členy inventarizační komise, schvaluje předsedy i členy likvidační komise.   

Usnesení č. 5/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ na rok 2020 s příjmy 2 097 000,-- Kč a 
výdaji 2 097 000,-- Kč. Schvaluje příspěvek ve výši 255 000,-- Kč od OÚ na provozní výdaje MŠ.  

Usnesení č. 6/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled MŠ na roky 2021 – 2022.  

Usnesení č. 7/6/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení cestovních výloh pro zastupitele dle § 84 odst. 2 písm. t)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bez připomínek.



Usnesení č. 8/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zřízení krizového štábu bez připomínek. Schvaluje navrženého 
předsedu i členy krizového štábu obce Bezkov.  

Usnesení č. 9/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Plán odezvy orgánů obce Bezkov na vznik mimořádné události 
bez připomínek.  

Usnesení č. 10/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s přesunutím schválení smlouvy na příští zasedání zastupitelstva. 

Usnesení č. 11/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: ZN-014330049498/001 bez připomínek.

Usnesení č. 12/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje možnost pronájmu sálu KD v Bezkově k volnočasovým aktivitám
občanů maximálně 2 hodiny týdně. V topné sezóně od října do dubna bude činit pronájem KD za 1 
hodinu 50,-- Kč, v období od května do září bude tento pronájem kompenzován úklidem a údržbou 
KD. Platby pronájmu KD proběhnou na pokladně OÚ, nejpozději však posledního dne v měsíci, kdy 
k pronájmu došlo. 

Usnesení č. 13/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o výpůjčce nádob na sběr a svoz tříděného 
odpadu, uzavřené mezi obcí Bezkov a FCC Znojmo, s.r.o.

Usnesení č. 14/6/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje návrh pronájmu parcely č. 246 a návrh pronájmu části parcely č.
279/1 pro obyvatele obce Bezkov, s jednoroční výpovědní lhůtou.                                       

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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


