
           ZÁPIS č. 2/2020
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

                                dne 5. 3. 2020

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení 
schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 25. 2. 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. Miroslav Kubák a p. Tomáš Voříšek

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    Inventarizační zpráva za r. 2019  
4.    Strategický plán rozvoje obce Bezkov
5.    Smlouva o poskytnutí dotace – investičního transferu
6.    Dohoda o převzetí závazku – převzetí investorství
7.    Schválení návrhu smlouvy Citonice výtlak kanalizace
8.    Pořízení požárního hydrantu
9.    Vyhláška č. 1/2020
10.  Zrušení termínovaného vkladu u KB
11.  Příspěvek na spolufinancování sociálních služeb
12.  Různé, diskuse, závěr

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

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0
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Usnesení č. 1/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Miroslava Kubáka a p. Tomáše Voříška 
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočet obce na r. 2020 
3.    Inventarizační zpráva za r. 2019
4.    Strategický plán rozvoje obce Bezkov
5.    Smlouva o poskytnutí dotace – investičního transferu
6.    Dohoda o převzetí závazku – převzetí investorství
7.    Schválení návrhu smlouvy Citonice výtlak kanalizace
8.    Pořízení požárního hydrantu
9.    Vyhláška č. 1/2020
10.  Zrušení termínovaného vkladu u KB
11.  Příspěvek na spolufinancování sociálních služeb
12.  Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019

Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření:
-č. 8/2019 obce Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 287 800,-- Kč, ke změně výdajů nedošlo a 
financování mínus 287 800,-- Kč. 
-č. 9/2019 obce Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši mínus 239 900,-- Kč, ke změně výdajů nedošlo
a financování 239 900,-- Kč. 

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 2/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 8/2019 a č. 9/2019, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez 
připomínek.  

Bod č. 3) Inventarizační zpráva za rok 2019

Starosta seznámil zastupitele s Inventarizační zprávou za rok 2019 a konstatoval, že inventarizace 
byla provedena řádně a ve stanoveném termínu, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na 
skutečnost. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se     0

Usnesení č. 3/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2019 bez připomínek.
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Bod č. 4) Strategický plán rozvoje obce Bezkov

Starosta se zastupiteli prodiskutoval změny v nově přepracovaném návrhu plánu rozvoje obce Bezkov
na roky 2020 – 2025. Provedené návrhy byly zapsány do konečné podoby strategického plánu. 

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 4/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Strategický plán rozvoje obce Bezkov na roky 2020 - 2025            
bez připomínek.

Bod č. 5) Smlouva o poskytnutí dotace – investičního transferu

Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou o poskytnutí dotace svazku (VaK Znojemsko) na akci 
„Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“ a to ve výši odpovídajícímu podílu 
obce na nákladech vynaložených na financování stavby. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Nebylo sděleno žádné 
stanovisko.

Hlasování: Pro  5 Proti  0 Zdržel se      0

Usnesení č. 5/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace bez připomínek.

Bod č. 6) Dohoda o převzetí závazku – převzetí investorství

Starosta seznámil zastupitele s Dohodou o převzetí investorství firmou VaK Znojemsko na akci 
„Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro  5 Proti  0 Zdržel se       0

Usnesení č. 6/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Dohodu o převzetí závazku – převzetí investorství bez 
připomínek.

Bod č. 7) Schválení návrhu smlouvy Citonice výtlak kanalizace

Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci 
„Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“. 
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 7/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti bez připomínek.

Bod č. 8) Pořízení požárního hydrantu

Na základě Nařízení JmK ze dne 4. 10. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody 
k hašení požárů. Nařízení se vztahuje na všechny obce. Z toho pro nás vyplývá povinnost zřídit v obci 
požární hydrant. Na základě zaslaných nabídek starosta navrhl zřídit podzemní požární hydrant. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro  5 Proti  0 Zdržel se       0

Usnesení č. 8/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pořízení podzemního požárního hydrantu bez připomínek.

Bod č. 9) Vyhláška č. 1/2020 – o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území obce Bezkov

Starosta seznámil zastupitele s obsahem vyhlášky, která již prošla kontrolou na Ministerstvu vnitra. 
Byly provedeny změny z důvodu přidělených nádob na třídění plastu a papíru do domácností, 
kontejneru na kovové obaly a bio odpadu.  Vyhláška nabude platnosti od 1. 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. 9/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Vyhlášku č. 1/2020 – o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Bezkov, platnou od 1. 4. 2020 bez připomínek.  

Bod č. 10) Zrušení termínovaného vkladu u KB

Starosta seznámil zastupitele s pohybem finančních prostředků na spořícím účtu u KB, který si obec 
zřídila v roce 2013 – účet 068 100. Bonusy a připsané úroky jsou maximálně 200,--Kč za rok. Není 
tedy důvod, proč tento účet nezrušit a všechny finanční prostředky převést na běžný účet KB – 231 
010, který obci slouží k úhradě všech plateb.  
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 10/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zrušení termínovaného vkladu – spořícího účtu u KB - účet 068 
100 a převod všech finančních prostředků na běžný účet u KB 231 010.  Souhlasí tak s vyřazením účtu 
068 100 z majetku obce. 

Bod č. 11) Příspěvek na sociální služby pro r. 2020 – Město Znojmo

Starosta seznámil zastupitele se žádostí města Znojma o projednání finančního příspěvku do rozpočtu
města Znojma pro rok 2020 na spolufinancování terénních sociálních služeb ve výši 10 017,-- Kč. 
V 1.polovině roku 2020 bude obci zaslána Smlouva o příspěvku na zajištění spolufinancování 
sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2020. Výše příspěvku je vypočítána přepočtem na počet 
obyvatel a činí 46,80 Kč na jednoho obyvatele. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 11/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na terénní sociální služby do 
rozpočtu města Znojma v roce 2020 ve výši 10 017,-- Kč. 

Bod č. 12) Různé, diskuse a závěr 

a) projednání žádosti o uzavření provozu MŠ v době velikonočních a letních prázdnin,

b) projednání jednorázového, každoročně se opakujícího příspěvku za el. energii na kostel dle 
předloženého ročního vyúčtování spotřeby el. energie.

Hlasování: Pro  5 Proti  0 Zdržel se    0

Usnesení č. 12a/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření provozu MŠ v době velikonočních a letních prázdnin. 

Hlasování: Pro  5 Proti  0 Zdržel se    0

Usnesení č. 12b/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový příspěvek za el. energii dle předloženého ročního 
vyúčtování. 

5



Z přítomných zastupitelů nebyl vznesen žádný dotaz do diskuse.
Starosta ukončil ZO ve 22:00 hodin.

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Miroslav Kubák       …………………………………………………………….
           

Starosta obce:

Ing. Marek Pokorný   …………………………………………………….
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Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 1  ze dne 5. 3. 2020
Usnesení č. 1/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Miroslava Kubáka a p. Tomáše Voříška 
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    Inventarizační zpráva za r. 2019
4.    Strategický plán rozvoje obce Bezkov
5.    Smlouva o poskytnutí dotace – investičního transferu
6.    Dohoda o převzetí závazku – převzetí investorství
7.    Schválení návrhu smlouvy Citonice výtlak kanalizace
8.    Pořízení požárního hydrantu
9.    Vyhláška č. 1/2020
10.  Zrušení termínovaného vkladu u KB
11.  Příspěvek na spolufinancování sociálních služeb
12.  Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 8/2019 a č. 9/2019, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez 
připomínek.  

Usnesení č. 3/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2019 bez připomínek.

Usnesení č. 4/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Strategický plán rozvoje obce Bezkov na roky 2020 - 2025            
bez připomínek.

Usnesení č. 5/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace bez připomínek.

Usnesení č. 6/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Dohodu o převzetí závazku – převzetí investorství bez 
připomínek.

Usnesení č. 7/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti bez připomínek.

Usnesení č. 8/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pořízení podzemního požárního hydrantu bez připomínek.
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Usnesení č. 9/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Vyhlášku č. 1/2020 – o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Bezkov, platnou od 1. 4. 2020 bez připomínek.  

Usnesení č. 10/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zrušení termínovaného vkladu – spořícího účtu u KB - účet 068 
100 a převod všech finančních prostředků na běžný účet u KB 231 010.  Souhlasí tak s vyřazením účtu 
068 100 z majetku obce. 

Usnesení č. 11/1/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na terénní sociální služby do 
rozpočtu města Znojma v roce 2020 ve výši 10 017,-- Kč. 

Usnesení č. 12a/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření provozu MŠ v době velikonočních a letních prázdnin. 

Usnesení č. 12b/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový příspěvek za el. energii dle předloženého ročního 
vyúčtování. 

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

 Miroslav Kubák      …………………………………………………………….

Starosta obce:

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