ZÁPIS č. 1/2021
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV
Dne 8. 3. 2021

V úvodu zasedání starosta seznámil všechny přítomné o vyhlášeném nouzovém stavu, vyhlášeném
krizovém a mimořádném opatření. Informace pro obce ohledně konání zasedání ZO od 1. 3. 2021
vydané Ministerstvem vnitra ČR jsou přílohou toho zápisu.
Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení
schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 1. 3. 2021 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. Výsledek hospodaření MŠ za rok 2020
4. Inventarizační zpráva obce Bezkov za rok 2020
5. Finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma na rok 2021
6. Smlouva o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene č.: ZN-001030061809/001.ZMES
7. Souhlas s vydáním rozhodnutí o dělení parc. č. 47, parc. č. 277/7 a parc. č. 277/1 k. ú. Bezkov
8. Různé, diskuse, závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

1

0

Usnesení č. 1/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Trojan, za ověřovatele zápisu p. Voříšek a pí. Holíková
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření
3. Výsledek hospodaření MŠ za rok 2020
4. Inventarizační zpráva obce Bezkov za rok 2020
5. Finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma na rok 2021
6. Smlouva o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene č.: ZN-001030061809/001.ZMES
7. Souhlas s vydáním rozhodnutí o dělení parc. č. 47, parc. č. 277/7 a parc. č. 277/1 k. ú. Bezkov
8. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření č. 8/2020
Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření obce Bezkov
č. 8/2020. Došlo ke změně příjmů ve výši 148 600,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 148 600.-- Kč,
financování 0,--Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové
opatření č. 8/2020, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez připomínek.

Bod č. 3) Výsledek hospodaření MŠ Bezkov za rok 2020
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření MŠ Bezkov za rok 2020, dodaný paní
ředitelkou MŠ. Hospodářský výsledek je 14 990,60 Kč. MŠ žádá o povolení převodu zlepšeného
hospodářského výsledku v celkové výši 14 990,60 Kč do rezervního fondu organizace dle § 30 zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Současně byly předloženy účetní
sestavy MŠ za rok 2020 – Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha ke dni 31. 12. 2020. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Bezkov za rok 2020 a
předložené účetní sestavy a schvaluje převod přebytku ve výši 14 990,60 Kč do rezervního fondu
organizace dle § 30 zákona č. 250/2000 Sb.
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Bod č. 4) Inventarizační zpráva obce Bezkov za rok 2020
Starosta seznámil zastupitele s Inventarizační zprávou za rok 2020 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. 4/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí inventarizační zprávu obce Bezkov za rok 2020 bez
připomínek.

Bod č. 5) Finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma na r. 2021
Starosta seznámil zastupitele se žádostí města Znojma o projednání finančního příspěvku do rozpočtu
města Znojma pro rok 2021 na spolufinancování terénních sociálních služeb ve výši 11 300,-- Kč. V
1. polovině roku 2021 bude obci zaslána Smlouva o příspěvku na zajištění spolufinancování sociálních
služeb v síci ORP Znojmo. Výše příspěvku je vypočítána solidárním způsobem – přepočtem na počet
obyvatel a činí 53,60 Kč na jednoho obyvatele (zaokrouhleno na 100,-- Kč dolů). Starosta dal hlasovat,
kdo souhlasí s poskytnutím příspěvku na terénní soc. služby městu Znojmu ve výši 11 300,-- Kč a
současně souhlasí s tím tuto částku zohlednit v rozpočtu obce na rok 2021. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na terénní sociální služby do
rozpočtu města Znojma v roce 2021 ve výši 11 300,-- Kč. Současně schvaluje částku 11 300,--- Kč
zapojit do rozpočtu obce Bezkov na rok 2021.

Bod č. 6) Smlouva o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene č.: ZN001030061809/001-ZMES
Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou č. ZN-001030061809/001-ZMES o smlouvě budoucí a o
zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi obcí Bezkov a EG. D, a.s. (zastoupená technikem výstavby
a obnovy DS) za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN pro provozovatele
stavby p. Kliky. 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 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene
č.: ZN-001030061809/001-ZMES bez připomínek.
3

Bod č. 7) Souhlas s vydáním rozhodnutí o dělení parc. č. 47, parc. č. 277/7 a
parc. č. 277/1 k. ú. Bezkov
Starosta předložil žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 47, parc. č. 277/7 a
parc. č. 271/1 v k.ú. Bezkov, která je součástí již schválené směny výše uvedených pozemků. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 7/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o dělení pozemků parc. č.
47, parc. č. 277/7 a parc. č. 271/1 v k.ú. Bezkov.

8) Různé, diskuse a závěr
a) Starosta seznámil zastupitele s podanou žádostí o přijetí do pracovního poměru paní Aleny
Medunové, která je v současné době v evidenci Úřadu práce ve Znojmě. Zastupitelstvo obce se
shodlo, že podá žádost na ÚP, na využití dotace na žádané pracovní místo. Při schválení této dotace
obec přijme paní Medunovou na dobu trvání dotačního programu do pracovního poměru. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8a/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s přijetím do pracovního poměru paní Aleny Medunové
v případě, že bude na její pracovní pozici poskytnuta dotace.
b) Starosta seznámil zastupitele s porušením smlouvy paní Lžičařové na obecní parc. č. 279/1 a její
následnou žádostí o změnu nájemní smlouvy. Při projednání žádosti o změnu nájemní smlouvy ze dne
1. 3. 2021 se zastupitelstvo usneslo, že navrhovanou změnu odsouhlasí jen za předpokladu, že se
změnami budou souhlasit i dotčení sousedé.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8b/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s možnou změnou nájemní smlouvy pouze v případě, že
navrhovanou změnu odsouhlasí dotčení sousedé.
c) Starosta seznámil zastupitele s doporučením uzavření dětských hřišť dle – Usnesení vlády ČR ze
dne 26. 2. 2021 a současně s možností této doby využít k údržbářským pracím.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se

4

0

Usnesení č. 8c/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s dočasným uzavřením dětského hřiště pod MŠ. Po dobu
uzavření budou probíhat údržbářské práce.

Po vyčerpání všech bodů k diskusi ukončil starosta zasedání ve 20:45 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. 1 ze dne 8. 3. 2021
Usnesení č. 1/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Trojan, za ověřovatele zápisu p. Voříšek a pí. Holíková
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření
3. Výsledek hospodaření MŠ za rok 2020
4. Inventarizační zpráva obce Bezkov za rok 2020
5. Finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma na rok 2021
6. Smlouva o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene č.: ZN-001030061809/001.ZMES
7. Souhlas s vydáním rozhodnutí o dělení parc. č. 47, parc. č. 277/7 a parc. č. 277/1 k. ú. Bezkov
8. Různé, diskuse, závěr
Usnesení č. 2/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové
opatření č. 8/2020, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez připomínek.
Usnesení č. 3/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Bezkov za rok 2020 a
předložené účetní sestavy a schvaluje převod přebytku ve výši 14 990,60 Kč do rezervního fondu
organizace dle § 30 zákona č. 250/2000 Sb.
Usnesení č. 4/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí inventarizační zprávu obce Bezkov za r. 2020 bez
připomínek.
Usnesení č. 5/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na terénní sociální služby do
rozpočtu města Znojma v roce 2021 ve výši 11 300,-- Kč. Současně schvaluje částku 11 300,--- Kč
zapojit do rozpočtu obce Bezkov na rok 2021.
Usnesení č. 6/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene
č.: ZN-001030061809/001-ZMES bez připomínek.
Usnesení č. 7/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o dělení pozemků parc. č.
47, parc. č. 277/7 a parc. č. 271/1 v k.ú. Bezkov.
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Usnesení č. 8a/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s přijetím do pracovního poměru paní Aleny Medunové
v případě, že bude na její pracovní pozici poskytnuta dotace.
Usnesení č. 8b/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s možnou změnou nájemní smlouvy pouze v případě, že
navrhovanou změnu odsouhlasí dotčení sousedé.
Usnesení č. 8c/1/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s dočasným uzavřením dětského hřiště pod MŠ. Po dobu
uzavření budou probíhat údržbářské práce.

Zapisovatel:
Jan Trojan

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Voříšek

.…………………………………………………………..

Bc. Ida Holíková

…………………………………………………………….

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