ZÁPIS č. 3/2020
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV
dne 18. 6. 2020

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení
schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 10. 6. 2020 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce.
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.
Hosté: seecret

Bod č. 1) Organizační záležitosti
a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Jan Trojan
b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi pí. Hana Františáková a p. Tomáš Voříšek
Program dnešního zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření
3. Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2019
4. Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2019
5. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2019
6. Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2019
7. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Bezkov pro školní rok 2020/2021
8. Záměr pronájmu pozemku
9. Darovací smlouva s Římskokatolickou farností Mašovice
10. Různé, diskuse, závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu pí. Hanu Františákovou a p. Tomáše Voříška
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření
3. Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2019
4. Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2019
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2019
Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2019
Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Bezkov pro školní rok 2020/2021
Záměr pronájmu pozemku
Darovací smlouva s Římskokatolickou farností Mašovice
Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření č. 1/2020 a č. 2/2020
Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené
-rozpočtové opatření č. 1/2020 obce Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši mínus 900,-- Kč a ke
změně výdajů ve výši 28 700-- Kč, financování 29 600,-- Kč.
-rozpočtové opatření č. 2/2020 obce Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 4 000,--Kč a ke změně
výdajů ve výši 4 000,-- Kč, financování nula Kč.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová
opatření č. 1 a č. 2/2020, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez
připomínek.

Bod č. 3) Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2019
Starosta předložil k projednání Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2019. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 3/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2019.

Bod č. 4) Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2019
Starosta předložil k projednání Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2019. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 4/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2019.
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Bod č. 5) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2019
Zpráva o výsledku hospodaření byla vypracována na základě zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření, které proběhlo dne 8. 8. 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření, které se uskutečnilo dne 14. 5. 2020. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě
ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných a dobrovolných svazků
obcí. Při přezkoumání hospodaření obce Bezkov za rok 2019 byly zjištěny chyby a nedostatky
spočívající ve schválení a zveřejnění smlouvy o dílo včetně dodatečně dohodnuté ceny za dílo
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Na zasedání ZO dne 23. 5. 2019, usn. č. 4/3/2019 bylo schváleno ukončení rekonstrukce bývalého
obecního úřadu na sociální byty. Od smlouvy se stavební firmou K.S.H. group, Hostěradice bylo
odstoupeno dohodou. Dodatek smlouvy byl zastupitelům dodatečně předložen k prostudování a ke
sdělení připomínek.
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. 5/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Bezkov za rok 2019 a přijetí nápravného opatření. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou K.S.H. group,
Hostěradice ZO dodatečně schvaluje, sděluje, že tento dodatek byl zveřejněn na profilu zadavatele
dne 29. 8. 2019. Nově sjednaná cena za provedení díla ve výši 1 371 796,-- Kč včetně DPH byla
dodatečně zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 5. 2020.

Bod č. 6) Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2019
Starosta obce předložil zastupitelstvu Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2019. Je zde
popsáno hospodaření obce Bezkov i MŠ Bezkov za rok 2019. Přijaté a vyčerpané dotace, nákup
základních prostředků pro obec. Přílohou Návrhu závěrečného účtu je i zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření, kde byly zjištěny nedostatky spočívající ve schvalování a zveřejňování
smlouvy o dílo včetně dodatečně dohodnuté ceny za dílo. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na ÚD
obce a internetových stránkách obce od 2. 6. 2020. 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. 6/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2019 s výhradou.
Tímto schválením se návrh závěrečného účtu stává Závěrečným účtem obce Bezkov za rok 2019.

Bod č. 7) Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Bezkov pro školní rok 2020/2021
Starosta předložil k projednání žádost podanou pí. ředitelkou MŠ ohledně výjimky z počtu dětí ve
třídě z 24 na 28 pro školní rok 2020/2021. Vzhledem k tomu, že v blízkém okolí není MŠ, kam by
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mohly být přihlášené děti převedeny, navrhuje žádosti vyhovět. 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. 7/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě z 24 na 28 pro školní rok
2020/2021 v MŠ Bezkov.

Bod č. 8) Záměr pronájmu pozemku
Starosta seznámil zastupitele se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 62/5 o výměře 450 m 2.
Podmínky pronájmu pozemků : - pro obyvatele obce Bezkov
- se šestiměsíční 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. 8/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje návrh pronájmu pozemku par. č. 62/5 pro obyvatele obce
Bezkov, se šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Bod č. 9) Darovací smlouva s Římskokatolickou farností Mašovice
Dne 5. 3. 2020 ZO projednalo a schválilo jednorázový, každoročně se opakující příspěvek za el. energii
na místní kostel dle předloženého ročního vyúčtování. Darovací smlouva byla předána a dne 12. 6.
2020 farností Mašovice podepsána. Starosta předložil darovací smlouvu zastupitelstvu
k prostudování a navrhl smlouvu podepsat a poskytnout příspěvek ve výši 9 354,-- Kč na el. energii
pro kostel Bezkov dle předloženého ročního vyúčtování.
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. 9/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis darovací smlouvu s Římskokatolickou farností Mašovice
a souhlasí s darem ve výši 9 354,-- Kč za el. energii pro kotel Bezkov.

10) Různé, diskuse a závěr
a) schválení hospodářského výsledku MŠ Bezkov za rok 2019
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se

4

1

Usnesení č. 10a/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje hospodářský výsledek MŠ Bezkov za rok 2019.
b) projednání žádosti o zábor části pozemku parc. č. 279/1
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 10b/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje žádost o zábor části pozemku parc. č. 279/1.
Z přítomných zastupitelů i občanů nebyl vznesen žádný dotaz do diskuse.

Starosta ukončil ZO ve 21:30 hodin.
Zapisovatel:
Jan Trojan

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Voříšek
Hana Františáková

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

Starosta obce:
Ing. Marek Pokorný …………………………………………………….
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Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 3 ze dne 18. 6. 2020
Usnesení č. 1/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu pí. Hanu Františákovou a p. Tomáše Voříška
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření
3. Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2019
4. Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2019
5. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2019
6. Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2019
7. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Bezkov pro školní rok 2020/2021
8. Záměr pronájmu pozemku
9. Darovací smlouva s Římskokatolickou farností Mašovice
10. Různé, diskuse, závěr
Usnesení č. 2/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová
opatření č. 1 a č. 2/2020, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez
připomínek.
Usnesení č. 3/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2019.
Usnesení č. 4/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2019.
Usnesení č. 5/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Bezkov za rok 2019 a přijetí nápravného opatření. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou K.S.H. group,
Hostěradice ZO dodatečně schvaluje, sděluje, že tento dodatek byl zveřejněn na profilu zadavatele
dne 29. 8. 2019. Nově sjednaná cena za provedení díla ve výši 1 371 796,-- Kč včetně DPH byla
dodatečně zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 5. 2020.
Usnesení č. 6/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2019 s výhradou.
Tímto schválením se návrh závěrečného účtu stává Závěrečným účtem obce Bezkov za rok 2019.
Usnesení č. 7/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě z 24 na 28 pro školní rok
2020/2021 v MŠ Bezkov.
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Usnesení č. 8/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje návrh pronájmu pozemku par. č. 62/5 pro obyvatele obce
Bezkov, se šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 9/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Mašovice
a souhlasí s darem ve výši 9 354,-- Kč za el. energii pro kotel Bezkov.
Usnesení č. 10a/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje hospodářský výsledek MŠ Bezkov za rok 2019.
Usnesení č. 10b/3/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje žádost o zábor části pozemku parc. č. 279/1.

Zapisovatel:
Jan Trojan

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Voříšek
Hana Františáková

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

Starosta obce:
Ing. Marek Pokorný …………………………………………………….
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