ZÁPIS č. 2/2021
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV
Dne 29. 4. 2021

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení
schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 19. 4. 2021 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce.
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté: xxxxxxxxxxxx

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
c/ starosta obce navrhl doplnit do programu zasedání nové body:
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočet obce Bezkov na r. 2021
3. Smlouva na spolufinancování sociálních služeb na r. 2021
4. Darovací smlouva - Linka bezpečí, z.s.
5. Žádost na zrušení nároku na měsíční odměny místostarosty
6. Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2020

Program dnešního zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočet obce Bezkov na r. 2021
3. Smlouva na spolufinancování sociálních služeb na r. 2021
4. Různé, diskuse, závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

Usnesení č. 1/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana
b/ za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a pí. Bc. Idu Holíkovou
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0

c/ následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizační záležitosti
Rozpočet obce Bezkov na r. 2021
Smlouva na spolufinancování sociálních služeb na r. 2021
Darovací smlouva - Linka bezpečí, z.s.
Žádost na zrušení nároku na měsíční odměny místostarosty
Zpráva z přezkumu hospodaření obce Bezkov za rok 2020
Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočet obce Bezkov na r. 2021
Rozpočet byl navrhován jako vyrovnaný.
Příjmy
4 280 000,-- Kč
Výdaje
4 280 000,-- Kč
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce od 26. 3. 2021.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 2/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Bezkov na rok 2021 s příjmy
4 280 000,-- Kč a výdaji 4 280 000,-- Kč bez připomínek.

Bod č. 3) Smlouva na spolufinancování sociálních služeb na r. 2021
Dne 1. 4. 2021 obdržela obec Bezkov Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti
ORP na rok 2021, kde příspěvek od obce Bezkov činí 11 300,-- Kč. Tato smlouva je s obcí Bezkov
uzavírána již od roku 2017 a vždy hrazena v předepsané výši. Na zasedání ZO dne 8. 3. 2021 byla výše
příspěvku odsouhlasena usnesením č. 5/1/2021 a částka je zohledněna v rozpočtu obce pro rok 2021.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo sděleno žádné stanovisko
Hlasování:

Pro

5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 3/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP a souhlasí s úhradou částky pro rok 2021 ve výši 11 300,-- Kč.
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Bod č. 4) Darovací smlouva - Linka bezpečí, z.s.
Starosta obce seznámil zastupitele s Darovací smlouvou pro Linku bezpečí, z.s., kterou obec Bezkov
obdržela dne 21. 4. 2021. 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.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4/2/2021
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. 5) Žádost na zrušení nároku na měsíční odměny místostarosty
Místostarosta ústně sdělil všem přítomným, že k dnešnímu dni žádá o zrušení měsíční odměny
s okamžitou platností. Písemná žádost bude dodatečně doložena. Starosta navrhl žádosti vyhovět.
Pan Trojan informoval přítomné, že je ve střetu zájmů a hlasování se neúčastnil.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 5/2/2021
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu panu Janu Trojanovi za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 0,--Kč. Odměna ve výši 0,--Kč bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení.

Bod č. 6) Zpráva z přezkumu hospodaření obce Bezkov za rok 2020
Starosta seznámil zastupitele se Zprávou z přezkumu hospodaření obce Bezkov za rok 2020, který byl
formou online proveden dne 22. 4. 2021. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Zpráva z přezkumu byla zastupitelům předána k seznámení.
Usnesení č. 6/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu z přezkumu hospodaření obce Bezkov za rok 2020
bez připomínek.
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7) Různé, diskuse a závěr
a) Dne 8. 3. 2021 obdržela obec Bezkov Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2020 od Policie ČR. V průběhu roku 2020 byl v obci ze
strany Policie ČR šetřen 1 přestupek, přestupek na úseku nakládání s odpady. V obci Bezkov nebyl ze
strany Policie ČR šetřen žádný trestný čin. Zpráva byla předána zastupitelům k seznámení.
Usnesení č. 7a/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2020 bez připomínek.
b) V návaznosti na zasedání ZO ze dne 8. 3. 2021, usnesení č. 8a/1/2021, sdělil starosta zastupitelům,
že dne 31. 3. 2021 byla s ÚP Znojmo podepsána Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZNA-V-48/2021 na období od 1. 4. 2021 – do 30.
9. 2021. Na toto období je s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uzavřena Pracovní smlouva.
Usnesení č. 7b/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí podepsání Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. ZNA-V-48/2021 a podepsání Pracovní smlouvy na dobu od 1. 4.
2021 – do 30. 9. 2021.

Po vyčerpání všech bodů k diskusi ukončil starosta zasedání v 20.15 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. 2 ze dne 29. 4. 2021
Usnesení č. 1/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana
b/ za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a pí. Bc. Idu Holíkovou
c/ následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizační záležitosti
Rozpočet obce Bezkov na r. 2021
Smlouva na spolufinancování sociálních služeb na r. 2021
Darovací smlouva - Linka bezpečí, z.s.
Žádost na zrušení nároku na měsíční odměny místostarosty
Zpráva z přezkumu hospodaření obce Bezkov za rok 2020
Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Bezkov na rok 2021 s příjmy
4 280 000,-- Kč a výdaji 4 280 000,-- Kč bez připomínek.
Usnesení č. 3/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP a souhlasí s úhradou částky pro rok 2021 ve výši 11 300,-- Kč.
Usnesení č. 4/2/2021
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. 5/2/2021
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu panu Janu Trojanovi za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 0,--Kč. Odměna ve výši 0,--Kč bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení.
Usnesení č. 6/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu z přezkumu hospodaření obce Bezkov za rok 2020
bez připomínek.
Usnesení č. 7a/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2020 bez připomínek.
Usnesení č. 7b/2/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí podepsání Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. ZNA-V-48/2021 a podepsání Pracovní smlouvy na dobu od
1. 4. 2021 – do 30. 9. 2021.
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Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 2 ze dne 29. 4. 2021
Zapisovatel:
Jan Trojan

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Voříšek

.…………………………………………………………..

Bc. Ida Holíková

…………………………………………………………….

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

6

