
ZÁPIS č. 6/2020
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

                                dne 10. 12. 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 již minulého zápisu.

Starosta obce zahájil zasedání v 19:20 hodin, přítomni 4 zastupitelé, 1 omluven, zastupitelstvo obce 
je usnášení schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 30. 11. 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. Tomáš Voříšek a pí. Bc. Ida Holíková
Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření  
3.    Rozpočtové provizorium na rok 2021
4.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na období r. 2022 – r. 2025
5.    Návrh rozpočtu MŠ Bezkov na r. 2021
6.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov na období r. 2022 – r. 2023
7.    Stanovení částky za nájem hrobového místa
8.    Smlouva o nájmu hrobového místa – vzor
9.    Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2021
10.  Zápis z krizového štábu obce Bezkov
11.  Vyřazení majetku obce Bezkov
12.  Vyřazení majetku MŠ Bezkov
13.  Darovací smlouva na peněžitý dar
14.  Směna pozemku s vyrovnáním
15.  Různé, diskuse, závěr

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Hlasování: Pro   4 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 1/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jan Trojan, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a pí. Bc. Idu Holíkovou
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření  
3.    Rozpočtové provizorium na rok 2021
4.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na období r. 2022 – r. 2025
5.    Návrh rozpočtu MŠ Bezkov na r. 2021
6.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov na období r. 2022 – r. 2023
7.    Stanovení částky za nájem hrobového místa
8.    Smlouva o nájmu hrobového místa – vzor
9.    Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2021
10.  Zápis z krizového štábu obce Bezkov
11.  Vyřazení majetku obce Bezkov
12.  Vyřazení majetku MŠ Bezkov
13.  Darovací smlouva na peněžitý dar
14.  Směna pozemku s vyrovnáním
15.  Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření č. 6/2020 a č. 7/2020

Starosta obce předložil provedená a starostou obce schválená rozpočtová opatření obce Bezkov:
-č. 6/2020 - došlo pouze ke změně částek ve výdajích u paragrafů. Výše přesunu částek byla 
dorovnána na nulu. 
-č. 7/2020 - došlo ke změně příjmů ve výši 77 000,--Kč a ke změně výdajů ve výši 77 000,-- Kč, 
financování 0,-- Kč. 

Hlasování: Pro  4 Proti   0 Zdržel se       0

Usnesení č. 2/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 6/2020 a č. 7/2020, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez 
připomínek.  

Bod č. 3) Rozpočtové provizorium obce Bezkov na r. 2021

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým provizoriem na rok 2021. V rozpočtovém provizoriu se 
počítá s příspěvkem na provoz MŠ ve výši 100 000,-- Kč. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro  4 Proti 0 Zdržel se       0       
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Usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 bez připomínek. 

Bod č. 4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na období 
r.  2022 – r. 2025

Starosta seznámil zastupitele se střednědobým výhledem rozpočtu obce Bezkov na období r. 2022 – 
r. 2025, kde je zohledněna finanční situace obce k záměru vybudování kanalizace. 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. 4/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bezkov na období r. 2022 – 
r. 2025 bez připomínek. 

Bod č. 5)   Návrh rozpočtu MŠ Bezkov pro rok 2021  

Rozpočet byl navrhován jako vyrovnaný a provozní příspěvek od OÚ je navrhován v celkové výši 
255 000,-- Kč.  
Příjmy 2 202 000,-- Kč
Výdaje 2 202 000,-- Kč
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 25. 11. 2020. 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. 5/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ na rok 2021 s příjmy 2 202 000,-- Kč a 
výdaji 2 202 000,-- Kč.  Výše provozního příspěvku od OÚ na rok 2021 činí 255 000,-- Kč. 

Bod č. 6)   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov na období   
r. 2022 – r. 2023

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 zveřejněn na internetových stránkách obce od 25. 11. 2020. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.
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Hlasování: Pro  4 Proti   0 Zdržel se       0

Usnesení č. 6/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bezkov na r. 2022 – r. 2023 
bez připomínek.

Bod č. 7) Stanovení částky za nájem hrobového místa

Starosta předal slovo místostarostovi, který zastupitele seznámil s výpočtem částky za nájem 
hrobového místa. Zastupitelé byli seznámeni s rozpisem nákladů – tj. odvoz odpadu, sečení trávy, 
hrabání listí, spotřeba vody, aj. Rozpis nákladů činí 50,-- Kč/m2. Zastupitelé rozhodli, že obec stanoví 
částku za nájem hrobového místa na 30,-- Kč/m2. 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. 7/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje cenu za nájem hrobového místa ve výši 30,--Kč/m2, pro nové 
smlouvy uzavřené od 1. 1. 2021.

Bod č. 8) Smlouva o nájmu hrobového místa

Starosta seznámil zastupitele se vzorem Smlouvy o nájmu hrobového místa na místním hřbitově, 
platným od 1. 1. 2021. Zastupitelé vzor této smlouvy obdrželi v časovém předstihu k prostudování. 
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. 8/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa pro období od 1. 1. 
2021. 

Bod č. 9) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021

Starosta seznámil zastupitele s příspěvkem, který obec každoročně hradí do Fondu IDS na základě 
Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Výše příspěvku na rok 2021 činí 10 600,-- Kč. 
Starosta doporučil ke schválení. 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. 9/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021 ve výši 
10 600,-- Kč bez připomínek.
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Bod č. 10) Zápis ze zasedání krizového štábu obce Bezkov

Dne 10. 12. 2020 zasedal krizový štáb na OÚ Bezkov. Byla provedena aktualizace údajů všech členů 
krizového štábu a prodiskutována problematika: covid – nabídka služeb pro občany, léky, potraviny. 
Z jednání KŠ obce Bezkov byl proveden zápis, který je založen na OÚ. 

Hlasování: Pro 4 Proti      0 Zdržel se          0

Usnesení č. 10/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zápis z jednání krizového štábu obce ze dne 10. 12. 2020.

Bod č. 11) Vyřazení majetku obce Bezkov

Starosta předal slovo místostarostovi, který byl dne 8. 10. 2020 zvolen předsedou inventarizační 
komise. Ten seznámil zastupitele s návrhem na vyřazení majetku obce Bezkov za rok 2020 a předložil 
písemný seznam majetku obce na vyřazení v celkové výši 91 680,-- Kč. 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. 11/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku obce k 31. 12. 2020 v celkové výši 91 680,-- Kč
bez připomínek. 

Bod č. 12) Vyřazení majetku MŠ Bezkov

Starosta seznámil zastupitele s návrhem na vyřazení majetku v MŠ Bezkov za rok 2020. Písemný 
seznam majetku MŠ předložila p. ředitelka MŠ Bezkov v celkové výši 1 960,50 Kč.
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. 12/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku v MŠ Bezkov k 31. 12. 2020 v celkové výši 
1 960,50 Kč bez připomínek. 

Bod č. 13) Darovací smlouva na peněžitý dar

Dne 26. 10. 2020 byla spuštěna veřejná sbírka, na základě iniciativy starosty Města Jevišovice a ve 
spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Znojmo, o zapojení se do Sbírky na pomoc Nemocnici 
Znojmo. Získané finanční prostředky ze Sbírky pro nemoci Znojmo – COVID 19, budou použity na 
mzdové náklady dobrovolníků, sloužících v nemocnici Znojmo, p. o., a také na nákup vybavení 
Nemocnice Znojmo p. o. Zastupitelé doporučili Darovací smlouvu podepsat a poukázat tak finanční 
částku ve výši 3 000,-- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Hlasování: Pro  4 Proti   0 Zdržel se       0
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Usnesení č. 13/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Darovací smlouvy na peněžitý dar ve výši 3 000,--Kč bez 
připomínek. 

Bod č. 14) Směna pozemku s vyrovnáním

Starosta seznámil zastupitele s návrhem manželů Drbalových o směně pozemků s obcí. Část obecní 
parc. č. 277/1 o výměře 8 m2 a parc. č. 277/7 o výměře 77 m2, si přejí směnit za parc. č. 47/3 o 
výměře 40 m2. Rozdíl 45 m2 by byl řešen finančním vyrovnáním. Náklady spojené s řízením bude 
hradit žadatel. Záměr směny pozemků s vyrovnáním byl zveřejněn na ÚD obce Bezkov od 25. 11. 
2020. 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. 14/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí se směnou pozemků u parc. č. 277/1, parc. č. 277/7, parc. č. 47/3
a finančním vyrovnáním bez připomínek.

Bod č. 15) Různé, diskuse a závěr 

a) Dne 9. 11. 2020 obec obdržela posouzení zákonitosti obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 obce 
Bezkov, kterou obec dne 8. 10. 2020 schválila v ZO. Tato vyhláška byla shledána v rozporu se 
zákonem, a to z důvodu, že Řád veřejného pohřebiště není možné schválit obecně závaznou 
vyhláškou. Starosta tak navrhl vydat OZV č. 4/2020, kterou se zrušuje OZV č. 3/2020 Řád veřejného 
pohřebiště obce Bezkov. Zastupitelé obdrželi OZV č. 4/2020 k prostudování. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro 4 Proti      0 Zdržel se          0

Usnesení č. 15a/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vydání OZV č. 4/2020 platné od 1. 1. 2021, kterou se zrušuje 
OZV č. 3/2020 Řád veřejného pohřebiště bez připomínek. 

b) Starosta předložil zastupitelům ke schválení Řád veřejného pohřebiště obce Bezkov, platný od
1. 1. 2021. 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. 15b/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Bezkov, platný od 1. 1. 2021 bez
připomínek. 
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c) Starosta seznámil zastupitele o výběru nejvhodnější nabídky na projektovou dokumentaci akce 
„Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“ ve stupni DPS a autorského dozoru, a 
o výběru nejvhodnější nabídky technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na 
akci „Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“. 

Hlasování: Pro 4 Proti      0 Zdržel se          0

Usnesení č. 15c/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí proběhlá výběrová řízení na projektovou dokumentaci 
akce „Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“ ve stupni DPS a autorského 
dozoru, a o výběru nejvhodnější nabídky technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti 
práce na akci „Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“ bez připomínek. 

d) Starosta seznámil zastupitele se schválením dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
akci „Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice‘‘ v maximální výši 44 365 890,--Kč. 

Hlasování: Pro 4 Proti      0 Zdržel se          0

Usnesení č. 15d/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s přijmutím dotace z SFŽP ČR na akci „Veřejná kanalizace obce 
Bezkov s výtlakem do obce Citonice‘‘ v maximální výši 44 365 890,-- Kč bez připomínek.

Po vyčerpání všech bodů k diskusi ukončil starosta zasedání ve 21:30 hodin.

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. 6  ze dne 10.12.2020

Usnesení č. 1/6/2020
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.    Rozpočtové provizorium na rok 2021
4.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na období r. 2022 – r. 2025
5.    Návrh rozpočtu MŠ Bezkov na r. 2021
6.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov na období r. 2022 – r. 2023
7.    Stanovení částky za nájem hrobového místa
8.    Smlouva o nájmu hrobového místa – vzor
9.    Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2021
10.  Zápis z krizového štábu obce Bezkov
11.  Vyřazení majetku obce Bezkov
12.  Vyřazení majetku MŠ Bezkov
13.  Darovací smlouva na peněžitý dar
14.  Směna pozemku s vyrovnáním
15.  Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 6/2020 a č. 7/2020, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez 
připomínek.  

Usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 bez připomínek. 

Usnesení č. 4/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bezkov na období r. 2022 – 
r. 2025 bez připomínek. 

Usnesení č. 5/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ na rok 2021 s příjmy 2 202 000,-- Kč a 
výdaji 2 202 000,-- Kč.  Výše provozního příspěvku od OÚ na rok 2021 činí 255 000,-- Kč. 

Usnesení č. 6/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bezkov na r. 2022 – r. 2023 
bez připomínek.
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Usnesení č. 7/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje cenu za nájem hrobového místa ve výši 30,--Kč/m2, pro nové 
smlouvy uzavřené od 1. 1. 2021.

Usnesení č. 8/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa pro období od 1. 1. 
2021. 

Usnesení č. 9/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021 ve výši 
10 600,-- Kč bez připomínek.

Usnesení č. 10/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zápis z jednání krizového štábu obce ze dne 10. 12. 2020.

Usnesení č. 11/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku obce k 31. 12. 2020 v celkové výši 91 680,-- Kč
bez připomínek. 

Usnesení č. 12/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku v MŠ Bezkov k 31. 12. 2020 v celkové výši 
1 960,50 Kč bez připomínek. 

Usnesení č. 13/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Darovací smlouvy na peněžitý dar ve výši 3 000,--Kč bez 
připomínek. 

Usnesení č. 14/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí se směnou pozemků u parc. č. 277/1, parc. č. 277/7, parc. č. 47/3
a finančním vyrovnáním bez připomínek.

Usnesení č. 15a/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vydání OZV č. 4/2020 platné od 1. 1. 2021, kterou se zrušuje 
OZV č. 3/2020 Řád veřejného pohřebiště bez připomínek. 

Usnesení č. 15b/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Bezkov, platný od 1. 1. 2021 bez
připomínek. 
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Usnesení č. 15c/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí proběhlá výběrová řízení na projektovou dokumentaci 
akce „Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“ ve stupni DPS a autorského 
dozoru, a o výběru nejvhodnější nabídky technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti 
práce na akci „Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“ bez připomínek. 

Usnesení č. 15d/6/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s přijmutím dotace z SFŽP ČR na akci „Veřejná kanalizace obce 
Bezkov s výtlakem do obce Citonice‘‘ v maximální výši 44 365 890,-- Kč bez připomínek.
 

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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