
           ZÁPIS č. 3/2021
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

                                Dne 24. 6. 2021

Starosta obce zahájil zasedání v 19:45 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení 
schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 14. 6. 2021 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce. 
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté:  xxxxxxxxxxxxx

Bod č. 1) Organizační záležitosti

a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Trojan
b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi pí. Holíková a p. Voříšek

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2020
4.    Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2020
5.    Závěrečný účet obce Bezkov za rok 2020
6.    Střednědobý výhled obce Bezkov na roky 2022 – 2025 - doplněný
7.    Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN – 014330052345/001
8.    Záležitosti MŠ Bezkov
9.    Podpora výstavby Domu pro seniory v Miroslavi
10.  Darovací smlouva s Římskokatolickou farností Mašovice
11.  Různé, diskuse, závěr

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

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 1/3/2021
a/ zapisovatele p. Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Holíková a p. Voříšek
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
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3.    Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2020
4.    Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2020
5.    Závěrečný účet obce Bezkov za rok 2020
6.    Střednědobý výhled obce Bezkov na roky 2022 – 2025 - doplněný
7.    Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN – 014330052345/001
8.    Záležitosti MŠ Bezkov
9.    Podpora výstavby Domu pro seniory v Miroslavi
10.  Darovací smlouva s Římskokatolickou farností Mašovice 
11.  Různé, diskuse, závěr
  

Bod č. 2) Rozpočtové opatření 

Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření obce Bezkov
č. 1/2021. Došlo ke změně příjmů ve výši 86 100,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 86 100,-- 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. 2/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatření č. 1/2021, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2021 bez připomínek.  
 
   

Bod č. 3) Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2020

Starosta předložil k projednání Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2020. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se     0                 

Usnesení č. 3/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2020 bez připomínek.      

Bod č. 4) Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2020

Starosta předložil k projednání Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2020. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se       0               

Usnesení č. 4/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2020 bez připomínek.  
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Bod č. 5) Závěrečný účet obce Bezkov za rok 2020 

Starosta obce předložil zastupitelstvu Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2020. Je zde 
popsáno hospodaření obce Bezkov i MŠ Bezkov za rok 2020. Přijaté a vyčerpané dotace, nákup 
základních prostředků pro obec. Přílohou Návrhu závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření, kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu byl 
vyvěšen na ÚD obce a internetových stránkách obce od 4. 6. 2021. Zastupitelé obdrželi materiály 
k prostudování. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se       0          

Usnesení č. 5/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2020 bez 
připomínek. Tímto schválením se Návrh závěrečného účtu stává Závěrečným účtem obce Bezkov za 
rok 2020.  

Bod č. 6) Střednědobý výhled rozpočtu obce Bezkov na roky 2022 – 2025 -
doplněný 

Zastupitelstvo obce Bezkov na svém zasedání dne 14. 12. 2020, usnesením č. 4/6/2020 schválilo 
Střednědobý výhled obce Bezkov na roky 2022-2025. Kontrolou dne 22. 4. 2021 bylo obci 
doporučeno doplnit stávající Střednědobý výhled o slovní vyjádření ohledně uzavřené Smlouvy o 
poskytnutí dotace (investičního transferu) s VaKem Znojemsko, schválené v ZO dne 5. 3. 2020, 
usnesením č. 5/1/2020. Doplněný Návrh střednědobého výhledu obce Bezkov na roky 2022 – 2025 je
přílohou tohoto zápisu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro    5 Proti 0 Zdržel se       0               

Usnesení č. 6/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na roky 
2022 – 2025 bez připomínek. Schválením se návrh stává Střednědobým výhledem rozpočtu obce 
Bezkov na roky 2022 – 2025. 

Bod č. 7) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN – 014330052345/001 

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi Obcí Bezkov a EG.D, a.s. z důvodu 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 294/ a 615 v k.ú. Bezkov. Věcné břemeno podle této 
Smlouvy se zřizuje úplatně a to částkou 2 000,-- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Nebylo sděleno žádné stanovisko. 

Hlasování: Pro    5 Proti  0  Zdržel se  0
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Usnesení č. 7/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemeneč.: ZN-
014330052345/001 bez připomínek.   

 
Bod č. 8) Záležitosti MŠ Bezkov 

a) Starosta seznámil zastupitele se žádostí p. ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí pro školní 
rok 2021/2022. Jedná se o výjimku z počtu dětí ve třídě z 24 na 28 dětí. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se       0          

Usnesení č. 8a/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje žádost o povolení výjimky z počtu dětí 24 na 28 pro školní rok 
2021/2022 v MŠ Bezkov. 

b) Starosta seznámil zastupitele se žádostí p. ředitelky MŠ ohledně uzavření provozu MŠ Bezkov 
v době letních prázdnin od 12. 7. 2021 – do 31. 8. 2021. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Usnesení č. 8b/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření MŠ Bezkov v době od 12. 7. 2021 – do 31. 8. 2021 bez 
připomínek.  

Bod č. 9) Podpora výstavby Domu pro seniory v Miroslavi 

Dne 3. 6. 2021 obdržela obec sdělení od města Miroslav týkající se problematiky výstavby Domu pro 
seniory v Miroslavi. Starosta města zde poukazuje na jeho potřebnost z důvodu malé kapacity domů 
pro seniory v okolí na počet žadatelů a čekatelů na pobyt v domově. Žádá tak o podporu pro výstavbu
Domu pro seniory v Miroslavi, který by sloužil i široké veřejnosti občanů z okresů Znojmo a Brno-
venkov. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro    5 Proti 0 Zdržel se       0          

Usnesení č. 9/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podporu Domu pro seniory v Miroslavi.    

Bod č. 10) Darovací smlouva s     Římskokatolickou farností Mašovice  

Dne 5. 3. 2020 ZO projednalo a schválilo jednorázový, každoročně se opakující příspěvek za el. energii
na místní kostel dle předloženého ročního vyúčtování. Zastupitelstvo se rozhodlo darovat částku 
12 000,--Kč. Darovací smlouva byla předána a dne 30. 6. 2021 farností Mašovice podepsána. Starosta 
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předložil Darovací smlouvu zastupitelstvu k prostudování a navrhl smlouvu podepsat a poskytnout 
příspěvek ve výši 12 000,-- Kč na el. energii pro kostel Bezkov dle předloženého ročního vyúčtování. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro    5  Proti      0 Zdržel se          0

Usnesení č. 10/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Mašovice 
a souhlasí s darem ve výši 12 000,-- Kč za el. energii pro kostel Bezkov.                          

 Bod č. 11  ) Různé, diskuse a závěr   
 
a) Dne 10.6.2021 byl uhrazen poplatek za inzerci ve výši 500,-- Kč od paní Čechové.

Usnesení č. 11a/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí poplatek ve výši 500,-- za reklamu v místním zpravodaji. 

b) Starosta seznámil zastupitele s dopisem od inspektora SÚS JMK s neudělením výjimky umístěním 
truhlíků na mostní zábradlí ev. č. 40829-1.
                 
Usnesení č. 11b/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere neudělení výjimky na vědomí a zavazuje se do požadovaného 
termínu truhlíky z mostního zábradlí odstranit.

Po vyčerpání všech bodů k diskusi ukončil starosta zasedání v 20:45 hodin.

Zapisovatel: 

Jan Trojan   …………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

Ing. Marek Pokorný   …………………………………………………….
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Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 3  ze dne  24.6.2021

Usnesení č. 1/3/2021
a/ zapisovatele p. Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Holíková a p. Voříšek
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2020
4.    Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2020
5.    Závěrečný účet obce Bezkov za rok 2020
6.    Střednědobý výhled obce Bezkov na roky 2022 – 2025 - doplněný
7.    Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN – 014330052345/001
8.    Záležitosti MŠ Bezkov
9.    Podpora výstavby Domu pro seniory v Miroslavi
10.  Darovací smlouva s Římskokatolickou farností Mašovice 
11.  Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatření č. 1/2021, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2020 bez připomínek.  

Usnesení č. 3/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2020 bez připomínek

Usnesení č. 4/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2020 bez připomínek.  

Usnesení č. 5/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2020 bez 
připomínek. Tímto schválením se Návrh závěrečného účtu stává Závěrečným účtem obce Bezkov za 
rok 2020.  

Usnesení č. 6/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na roky 
2022 – 2025 bez připomínek. Schválením se návrh stává Střednědobým výhledem rozpočtu obce 
Bezkov na roky 2022 – 2025. 

Usnesení č. 7/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: ZN-014330052345/001 bez připomínek.   

Usnesení č. 8a/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje žádost o povolení výjimky z počtu dětí 24 na 28 pro školní rok 
2021/2022 v MŠ Bezkov
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Usnesení č. 8b/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření MŠ Bezkov v době od 12. 7. 2021 – do 31. 8. 2021 bez 
připomínek.  

Usnesení č. 9/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podporu Domu pro seniory v Miroslavi.    

Usnesení č. 10/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Mašovice 
a souhlasí s darem ve výši 12 000,-- Kč za el. energii pro kotel Bezkov.    

Usnesení č. 11a/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje 500,-- za reklamu v místním zpravodaji. 

Usnesení č. 11b/3/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere neudělení výjimky na vědomí a zavazuje se do požadovaného 
termínu truhlíky z mostního zábradlí odstranit.

                      

Zapisovatel: 

Jan Trojan   …………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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