ZÁPIS č. 4/2020
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV
dne 20. 8. 2020

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 4 zastupitelé, 1 omluven, zastupitelstvo obce
je usnášení schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 11. 8. 2020 na ÚD Bezkov a internetových
stránkách obce. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ
Bezkov.
Hosté: p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bod č. 1) Organizační záležitosti
a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Tomáš Voříšek
b/ za ověřovatele zápisu byly navrženy p. Hana Františáková a p. Bc. Ida Holíková
Program dnešního zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Složení slibu a předání osvědčení náhradníkovi
3. Volba předsedy kulturního výboru
4. Volba člena kontrolního výboru
5. Rozpočtové opatření
6. Pronájem pozemku
7. Neschválení dotací z rozpočtu JmK
8. Různé, diskuse, závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

3

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 1/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Tomáše Voříška, za ověřovatele zápisu p.Hanu Františákovou a p. Bc. Idu Holíkovou
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Složení slibu a předání osvědčení náhradníkovi
3. Volba předsedy kulturního výboru
4. Volba člena kontrolního výboru
5. Rozpočtové opatření
6. Pronájem pozemku
7. Neschválení dotací z rozpočtu JmK
8. Různé, diskuse, závěr
1

Bod č. 2) Složení slibu a předání osvědčení náhradníkovi
Vzhledem k rezignaci člena ZO dne 9. 7. 2020, starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích
vyzval paní Bc. Idu Holíkovou, jakožto náhradníka, ke složení slibu. Před složením slibu upozornil, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu
proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Vyzval paní Bc. Idu Holíkovou ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Hlasování:

Pro 3

Proti

0

Zdržel se 1

Usnesení č. 2/4/2020
Složení slibu paní Bc. Idy Holíkové za člena zastupitelstva obce Bezkov bylo schváleno bez
připomínek.

Bod č. 3) Volba předsedy kulturního výboru
Starosta obce navrhl do funkce předsedy kulturního výboru paní Bc. Idu Holíkovou. Výše odměny
předsedy finančního výboru zůstává stejná, jako předsedům kontrolního a kulturního výboru, tj.
2 190,-- Kč měsíčně hrubého a to od data jmenování, tj. od 20. 8. 2020. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro

3

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 3/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za předsedu kulturního výboru paní Bc. Idu Holíkovou. Výše
odměny činí 2 190,-- Kč měsíčně hrubého od 20. 8. 2020.

Bod č. 4) Volba člena kontrolního výboru
Za člena kontrolního výboru starosta navrhl p. Miroslava Kubáka. 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. 4/4/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje za člena kontrolního výboru p. Miroslava Kubáka bez připomínek.
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Bod č. 5) Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 obce
Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 15 300,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 15 300,-- Kč,
financování 0 Kč.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové
opatření č. 3/2020, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez připomínek.

Bod č. 6) Pronájem pozemku
Starosta seznámil zastupitele s podanou žádostí o pronájem pozemku. Oznámení záměru o pronájmu
tohoto pozemku bylo zveřejněno od 22. 6. 2020 - do 9. 7. 2020. Jedná se o parcelu č. 62/5 o výměře
450 m2, s cenou pronájmu 1 890,-- Kč/rok. Starosta také seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o
pronájmu. 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. 6/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pronájem pozemku parc. č. 62/5 o výměře 450 m 2 za
1 890,--Kč/rok a smlouvu o pronájmu platnou od 1. 9. 2020 bez připomínek.

Bod č. 7) Neschválení dotací z rozpočtu JmK
Starosta seznámil zastupitele a předložil dokumenty o neschválení dotací z rozpočtu JmK pro rok
2020 v souvislosti s pandemií COVID-19. Jednalo se o dotace na akci:
- Pěšina a parkoviště u hřbitova Bezkov s požadovanou částkou 90 tis. Kč
- Knihovna – drobné stavební úpravy s požadovanou částkou 50 tis. Kč.
Usnesení č. 7/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí neschválení dotací z rozpočtu JmK pro rok 2020.

Bod č. 8) Různé, diskuse, závěr
Starosta seznámil zastupitele s možností zapojit obec Bezkov do MAS Znojemské vinařství, z.s. na
období 2021 – 2027. Klíčovou aktivitou kanceláře MAS je zpracování dokumentů potřebných pro
vyhlašování dotačních výzev. Strategie MAS obsahuje dva programové rámce, a to PRV (Program
rozvoje venkova) a IROP (Integrovaný regionální operační program). Poplatek činí 5,--Kč/občan/rok.
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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. 8/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zařazení svého území do území působnosti MAS Znojemské
vinařství, z.s. na období 2021 – 2027.

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

Starosta ukončil ZO ve 20:20 hodin.
Zapisovatel:
Tomáš Voříšek

……………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Hana Františáková

...………………………………………………………….

Bc. Ida Holíková

…………………………………………………………….

Starosta obce:
Ing. Marek Pokorný

..…………………………………………………………
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Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 4 ze dne 20. 8. 2020
Usnesení č. 1/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Tomáše Voříška, za ověřovatele zápisu p.Hanu Františákovou a p. Bc. Idu Holíkovou
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Složení slibu a předání osvědčení náhradníkovi
3. Volba předsedy kulturního výboru
4. Volba člena kontrolního výboru
5. Rozpočtové opatření
6. Pronájem pozemku
7. Neschválení dotací z rozpočtu JmK
8. Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/4/2020
Složení slibu paní Bc. Idy Holíkové za člena zastupitelstva obce Bezkov bylo schváleno bez
připomínek.
Usnesení č. 3/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za předsedu kulturního výboru paní Bc. Idu Holíkovou. Výše
odměny činí 2 190,-- Kč měsíčně hrubého od 20. 8. 2020.
Usnesení č. 4/4/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje za člena kontrolního výboru p. Miroslava Kubáka bez připomínek.
Usnesení č. 5/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové
opatření č. 3/2020, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez připomínek.
Usnesení č. 6/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pronájem pozemku parc. č. 62/5 o výměře 450 m 2 za
1 890,--Kč/rok a smlouvu o pronájmu platnou od 1. 9. 2020 bez připomínek.
Usnesení č. 7/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí neschválení dotací z rozpočtu JmK pro rok 2020.
Usnesení č. 8/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zařazení svého území do území působnosti MAS Znojemské
vinařství, z.s. na období 2021 – 2027.
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Zapisovatel:
Tomáš Voříšek

……………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Hana Františáková

...………………………………………………………….

Bc. Ida Holíková

…………………………………………………………….

Starosta obce:
Ing. Marek Pokorný

..…………………………………………………………
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