
           ZÁPIS č. 5/2020
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

                                dne 8. 10. 2020

V úvodu zasedání starosta seznámil všechny přítomné o vyhlášeném nouzovém stavu a o přijetí 
krizových opatření. Informace pro obce ohledně konání zasedání ZO od 5. 10. 2020 po dobu 
nouzového stavu, vydané Ministerstvem vnitra ČR jsou přílohou toho zápisu.  

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomni 4 zastupitelé, 1 omluven, zastupitelstvo obce 
je usnášení schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 1. 10. 2020 na ÚD Bezkov a internetových 
stránkách obce. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ 
Bezkov.

Hosté:  ----

Bod č. 1) Organizační záležitosti

a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Jan Trojan

b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Tomáš Voříšek a pí. Bc. Ida Holíková
Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření  
3.    Řád veřejného pohřebiště
4.    Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330055158/001
5.    Smlouva o smlouvě budoucí č. ZN-001040018671/002-ELIS
6.    Darovací smlouva – Linka bezpečí, z.s.
7.    Dodatek k směrnici k veřejným zakázkám
8.    Plán inventur
9.    MŠ – uzavření v době prázdnin
10.  Různé, diskuse, závěr

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

Hlasování: Pro   4 Proti    0 Zdržel se     0
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Usnesení č. 1/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a pí. Bc. Idu Holíkovou
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření  
3.    Řád veřejného pohřebiště
4.    Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330055158/001
5.    Smlouva o smlouvě budoucí č. ZN-001040018671/002
6.    Darovací smlouva – Linka bezpečí, z.s.
7.    Dodatek k směrnici k veřejným zakázkám
8.    Plán inventur
9.    MŠ – uzavření v době prázdnin    
10.  Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020

Starosta obce předložil provedená a starostou obce schválená rozpočtová opatření obce Bezkov:
-č. 4/2020 - došlo ke změně příjmů ve výši 312 000,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 312 000-- Kč, 
financování  0,--Kč a 
-č. 5/2020 - došlo ke změně příjmů ve výši 2 000,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 2 000,-- Kč, 
financování 0,-- Kč.  

Hlasování: Pro   4 Proti  0     Zdržel se    0

Usnesení č. 2/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 4/2020 a č. 5/2020, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez 
připomínek.  
 
  

Bod č. 3) Řád veřejného pohřebiště

Dle zákona č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, je povinnost obce vydat dle 
nových předpisů vyhlášku č. 3/2020 - Řád veřejného pohřebiště. Vypracovaný Řád veřejného 
pohřebiště, doložený hydrogeologickým posudkem veřejného pohřebiště z června 2020 a stanoviska 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, kdy byla délka tlecí doby 
nezpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti v obci Bezkov stanovena na 13 let, byl 
schválen Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně dne 6. 10. 2020. Zastupitelé ŘVP obdrželi 
k prostudování. Celé znění ŘVP bude umístěno na vývěsce místního hřbitova a uloženo v kanceláři 
OÚ. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo

Hlasování: Pro     4 Proti 0 Zdržel se       0       

2



        

Usnesení č. 3/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyhlášku č. 3/2020 - Řád veřejného pohřebiště pro obec Bezkov,
platnou od 1. 11. 2020 bez připomínek a tím ruší platnost vyhlášky č. 1/2020 – Hřbitovní řád pro 
pohřebiště v působnosti obce Bezkov schválené v ZO dne 21.2.2002, platné od 1.8.2002.  

     
Bod č. 4)   Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330055158/001  

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi Obcí Bezkov a E.ON Distribuce, a.s. 
z důvodu kabelového vedení přípojky pro provozovatele stavby pí. Dobešové. Věcné břemeno podle 
této Smlouvy se zřizuje úplatně a to částkou 1 000,-- Kč.
Smlouva č.: 1030049334/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena již v 
loňském roce, v ZO dne 27.6.2019 usnesením č. 10/4/2019. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro    4 Proti  0  Zdržel se    0

Usnesení č. 4/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: ZN-014330055158/001 bez připomínek.

Bod č. 5)   Smlouva č. ZN-001040018671/002-ELIS o smlouvě budoucí a o   
zřízení věcného břemene

Smlouva č. ZN-001040018671/002-ELIS o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena mezi Obcí Bezkov a E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční soustavy – 
kabelového vedení NN pro provozovatele stavby p. Klikou. Věcné břemeno podle této Smlouvy se 
zřizuje úplatně a to částkou 1 000,-- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro    4 Proti 0 Zdržel se       0               

Usnesení č. 5/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy č. ZN-001040018671/002-ELIS o smlouvě 
budoucí a o zřízení věcného břemene. 

Bod č. 6) Darovací smlouva – Linka bezpečí, z.s.

Starosta obce seznámil zastupitele s Darovací smlouvou pro Linku bezpečí, z.s., kterou obec Bezkov 
obdržela dne 7. 9. 2020. Jedná se o pomoc dětem a mladým lidem v krizových situacích a to 
anonymně a nonstop. Výše příspěvku činí 2 000,-- Kč na provoz. Zastupitelé obdrželi smlouvu 
k prostudování a případným připomínkám. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit 
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Hlasování: Pro   4 Proti 0 Zdržel se       0          

Usnesení č. 6/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Darovací smlouvy pro Linku bezpečí, z.s. a souhlasí s 
úhradou příspěvku 2 000,-- Kč na účet Linky bezpečí, z.s. bez připomínek.  

Bod č. 7) Dodatek k vnitřní směrnici č. 11 pro evidenci veřejných zakázek a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Na základě kontroly, která proběhla na úřadě dne 21. 9. 2020 byla doporučena úprava vnitřní 
směrnice č. 11 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Dodatek směrnice byl zpracován a předložen zastupitelům k nastudování. Jeho kopie je součástí 
tohoto zápisu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro  4 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 7/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Dodatek k vnitřní směrnici č. 11 pro evidenci veřejných zakázek 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platný od 8. 10. 2020 bez připomínek.

Bod č. 8) Plán inventur na rok 2020

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

Hlasování: Pro  4 Proti     0 Zdržel se      0

Usnesení č. 8/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje plán inventur na rok 2020 bez připomínek. Schvaluje předsedy i 
členy inventarizační komise, schvaluje předsedy i členy likvidační komise.          

Bod č. 9) MŠ – uzavření v     době prázdnin  

Starosta seznámil zastupitele s žádostí, kterou dne 25. 9. 2020 podala paní ředitelka MŠ Bezkov 
ohledně uzavření provozu MŠ v době podzimních prázdnin od 29. 10. 2020 – do  30. 10. 2020 a 
v době vánočních prázdnin a to od 23. 12. 2020 -  do 3. 1. 2021. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro   4  Proti      0 Zdržel se          0
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Usnesení č. 9/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření MŠ Bezkov v době podzimních prázdnin od 29. 10. 
2020 - do 30. 10. 2020 a v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 – do 3. 1. 2021 bez připomínek.  

10) Různé, diskuse a závěr 
 
a) Starosta předložil ke schválení Smlouvou o dílo pro tvorbu www prezentace, uzavřenou na základě 
průzkumu trhu. Ze získaných nabídek byl vybrán p. Petr Coufal, IČO 88270921, sídlem Jílová 1076/3, 
779 00 Olomouc. Předmětem této Smlouvy je změna konceptu webových stránek dle požadavků 
Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“). Smlouva je sjednána na dobu určitou a to
do 9. 5. 2021. Úhrada za poskytnuté služby je stanovena dohodou a to 1. splátka ve výši 6 000,-- Kč a 
2. splátka ve výši 17 600,--- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro   4  Proti      0 Zdržel se          0

Usnesení č. 10a/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje výběr dodavatele a podpis Smlouvy o dílo na tvorbu www 
prezentace sjednané na dobu určitou do 9. 5. 2021 bez připomínek. 

b) Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o služebnosti stezky a cesty, kdy obec zřizuje ve prospěch
paní Ing. Marie Konečné, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a každého dalšího vlastníka 
panujícího pozemku par. č. 255/1 v k. ú. Bezkov služebnost stezky a to k tíži služebného pozemku par.
č. 294/1 v k. ú. Bezkov. Tato smlouva se zřizuje bezúplatně. Služebnost dle této smlouvy vznikne 
dnem jejího vkladu do katastru nemovitostí. Starosta smlouvu předložil zastupitelům k prostudování 
a sdělení stanoviska. Žádné stanovisko sděleno nebylo.   

Hlasování: Pro   4  Proti      0 Zdržel se          0
 
Usnesení č. 10b/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o služebnosti stezky a cesty na pozemku parc. 
č. 294/1 v k. ú. Bezkov a souhlasí s vkladem do katastru nemovitosti bez připomínek.  

c) Dne 21. 9. 2020 proběhl na úřadě dílčí přezkum hospodaření za 1. pol. 2020, proveden na základě 
žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Starosta seznámil zastupitele s jeho průběhem a 
vyplývajícími povinnostmi pro naši obec. Zastupitelé obdrželi zápis z dílčího přezkumu k prostudování
a berou jej na vědomí. Žádné dotazy a připomínky vzneseny nebyly. 

Po vyčerpání všech bodů k diskusi ukončil starosta zasedání ve 20:30 hodin.
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Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Bc. Ida Holíková       …………………………………………………………….
           

Starosta obce:

Ing. Marek Pokorný   …………………………………………………….
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Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 5  ze dne 8. 10. 2020

Usnesení č. 1/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a pí. Idu Holíkovou
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření  
3.    Řád veřejného pohřebiště
4.    Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330055158/001
5.    Smlouva o smlouvě budoucí č. ZN-001040018671/002
6.    Darovací smlouva – Linka bezpečí, z.s.
7.    Dodatek k směrnici k veřejným zakázkám
8.    Plán inventur
9.    MŠ – uzavření v době prázdnin    
10.  Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 4/2020 a č. 5/2020, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez 
připomínek.  

Usnesení č. 3/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyhlášku č. 3/2020 - Řád veřejného pohřebiště pro obec Bezkov,
platnou od 1. 11. 2020 bez připomínek a tím ruší platnost vyhlášky č. 1/2020 – Hřbitovní řád pro 
pohřebiště v působnosti obce Bezkov schválené v ZO dne 21.2.2002, platné od 1.8.2002.  

Usnesení č. 4/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: ZN-014330055158/001 bez připomínek.

Usnesení č. 5/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy č. ZN-001040018671/002-ELIS o smlouvě 
budoucí a o zřízení věcného břemene. 

Usnesení č. 6/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Darovací smlouvy pro Linku bezpečí, z.s. a souhlasí s 
úhradou příspěvku 2 000,-- Kč na účet Linky bezpečí, z.s. bez připomínek.  

Usnesení č. 7/5/2020
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Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Dodatek k vnitřní směrnici č. 11 pro evidenci veřejných zakázek 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platný od 8. 10. 2020 bez připomínek.

Usnesení č. 8/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje plán inventur na rok 2020 bez připomínek. Schvaluje předsedy i 
členy inventarizační komise, schvaluje předsedy i členy likvidační komise.       

Usnesení č. 9/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření MŠ Bezkov v době podzimních prázdnin od 29. 10. 
2020 - do 30. 10. 2020 a v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 – do 3. 1. 2021 bez připomínek.  

Usnesení č. 10a/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje výběr dodavatele a podpis Smlouvy o dílo na tvorbu www 
prezentace sjednané na dobu určitou do 9. 5. 2021 bez připomínek. 

Usnesení č. 10b/5/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o služebnosti stezky a cesty na pozemku parc. 
č. 294/1 v k. ú. Bezkov a souhlasí s vkladem do katastru nemovitosti bez připomínek.  

   

 

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

 Bc. Ida Holíková      …………………………………………………………….

Starosta obce:

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