ZÁPIS č. 4/2021
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV
Dne 16. 9. 2021

Starosta obce zahájil zasedání v 19:25 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení
schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 8. 9. 2021 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce.
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté: xxxxxxxxxxxxxx

Bod č. 1) Organizační záležitosti
a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Trojan
b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi pí. Holíková a p. Voříšek
c/ starosta obce navrhl doplnit do programu zasedání nový bod:
9. Záležitosti MŠ Bezkov
Program dnešního zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření
3. Závěrečný účet VaKu Znojemsko za rok 2019 a rok 2020
4. Smlouva o smlouvě budoucí a o zřízení VB č.: ZN-001030067311/001-ELIS
5. Zápis ze zasedání krizového štábu obce
6. Darovací smlouva s SMS ČR
7. Směrnice č. 10 k archivaci, spisový a skartační řád
8. Smlouva – směna pozemku s finančním vypořádáním
9. 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. 1/4/2021
a/ zapisovatele p. Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Holíková a p. Voříšek
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření
3. Závěrečný účet VaKu Znojemsko za rok 2019 a rok 2020
4. Smlouva o smlouvě budoucí a o zřízení VB č.: ZN-001030067311/001-ELIS
5. Zápis ze zasedání krizového štábu obce
6. Darovací smlouva s SMS ČR
7. Směrnice č. 10 k archivaci, spisový a skartační řád
8. Smlouva – směna pozemku s finančním vypořádáním
9. Záležitosti MŠ Bezkov
10. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil provedená a starostou obce schválená rozpočtová opatření obce Bezkov:
č. 2/2021, kde došlo ke změně příjmů ve výši 7 800,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 7 800,-- Kč,
financování 0,--Kč,
č. 3/2021, kde došlo ke změně příjmů ve výši 37 000,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 37 000,-- Kč,
financování 0,-- Kč,
č. 4/2021, kde došlo ke změně příjmů ve výši 1 600,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 1 600,-- Kč,
financování 0,-- Kč
č. 5/2021, kde došlo ke změně příjmů ve výši 31 000,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 31 000,-- 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. 2/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová
opatření č. 2 -5/2021, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2021 bez připomínek.

Bod č. 3) Závěrečný účet VaKu Znojemsko za rok 2019 a rok 2020
Starosta seznámil zastupitele a předložil k nahlédnutí Závěrečný účet VaKu Znojemsko za rok 2019 a
rok 2020, který je přílohou tohoto zápisu a je zveřejněn na stránkách svazku www.vakznojemsko.znojmo.cz.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

2

0

Usnesení č. 3/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Závěrečný účet VaKu Znojemsko za rok 2019 a rok 2020
bez připomínek.

Bod č. 4) Smlouva č.: ZN-001030067311/001-ELIS o smlouvě budoucí a o
zřízení věcného břemene
Smlouva č. ZN-001030067311/001-ELIS o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene bude
uzavřena mezi Obcí Bezkov a EG.D, a.s. za účelem rozšíření distribuční soustavy – stavby přípojek
přečerpávacích stanic kanalizace. Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně a to částkou
3 600,-- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy č.: ZN-001030067311/001-ELIS o smlouvě
budoucí a o zřízení věcného břemene.

Bod č. 5) Zápis ze zasedání krizového štábu obce Bezkov
Dne 13. 9. 2021 zasedal krizový štáb na OÚ Bezkov. Byla provedena aktualizace údajů všech členů
krizového štábu a prodiskutována problematika: Umístění cisterny s pitnou vodou před hasičskou
zbrojnici a balené pitné vody v kulturním domě v případě havárie nebo pohromy. KŠ zkontroloval
funkčnost a dostupnost magnetofonové pásky pro hlášení požáru.
Z jednání KŠ obce Bezkov byl proveden zápis, který je založen na OÚ a bude přeposlán na MěÚ ZN.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zápis z jednání krizového štábu obce ze dne 13. 9. 2021.

Bod č. 6) Darovací smlouva s SMS ČR
Starosta seznámil zastupitele s Darovací smlouvou, kterou obec uzavřela se Sdružením místních
samospráv, z.s. dne 5. 8. 2021. Poskytnutý dar ve výši 10 000,-- Kč byl pro obce zasažené vichřicí
v červnu tohoto roku. Kopie Darovací smlouvy je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí uzavření Darovací smlouvy s SMS ČR bez připomínek.
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Bod č. 7) Směrnice č. 10 k archivaci, spisový a skartační řád
Starosta seznámil zastupitele s obsahem Směrnice č. 10 k archivaci, spisový a skartační řád a sdělil
všem přítomným, že spisovou službu vede obec v elektronické podobě v programu KEO4.
Vypracovanou směrnici obdrželi zastupitelé v časovém předstihu k nastudování. Na základě
schválené směrnice bude ve spolupráci se Státním okresním archivem ve Znojmě postupně
skartována veškerá možná dokumentace z archivu obce. 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. 7/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vnitřní směrnici č. 10 bez připomínek.

Bod č. 8) Smlouva – směna pozemku s finančním vyrovnáním
Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy 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 je řešen finančním vyrovnáním dle znaleckého posudku 6418-5/21 ve výši
15 385,- Kč. Vklad do katastru nemovitosti bude hradit žadatel.
Záměr směny pozemků s vyrovnáním byl zveřejněn na ÚD obce Bezkov od 25. 11. 2020.
Usnesením 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. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením 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. Žádné stanovisko sděleno
nebylo. Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje smlouvu o směně pozemku s finančním vyrovnáním. Část
obecní parc. č. 277/1 o výměře 8m2 a parc. č. 277/7 o výměře 77m 2 se smění za parc. č. 47/3 o
výměře 40m2. Rozdíl je řešen finančním vyrovnáním dle znaleckého posudku 6418-5/21 ve výši
15 385,--Kč bez připomínek.
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Bod č. 9) Záležitosti MŠ Bezkov
a) Starosta seznámil zastupitele s žádostí, kterou dnes, tj. 16. 9. 2021 podala paní ředitelka MŠ
Bezkov o uzavření provozu MŠ v době podzimních prázdnin (27. – 29. 10. 2021) a uzavření v době
zimních prázdnin (23. – 31. 12. 2021). V žádosti uvádí, že rodiče byli o případném uzavření
informováni na schůzce rodičů.
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. 9a/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření provozu MŠ v době podzimních prázdnin
(27. - 29. 10. 2021) a zimních prázdnin (23. - 31. 12. 2021) bez připomínek.

b) Starosta seznámil zastupitele s problematikou MŠ v Bezkově ohledně navýšeného počtu dětí
v následujících letech a pravděpodobném rozšíření jedné třídy na dvě. Upozornil na OZV č. 1/2017,
kterou se stanoví část společného obvodu MŠ, což v praxi znamená, že se musí děti přijmout dle
kritérií podle věku – od nejstaršího po nejmladší. Mohlo by tak v budoucnu dojít k situaci, že nebudou
přijaty děti z Bezkova. Zastupitelé obdrželi k prostudování sdělení paní ředitelky i OZV č. 1/2017,
včetně Dohod o vytvoření společného školského obvodu MŠ (Obec Mašovice, Obec Podmolí, Městys
Lukov). Byl dán prostor k diskusi. Po diskusi zastupitelé rozhodli, že prověří možnost o rozšíření školky
při provedení místního šetření do konce září 2021.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9b/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov se usneslo, že prověří možnost rozšíření školky za provedení místního
šetření do konce září 2021.

Bod č. 10) Různé, diskuse, závěr
a) Dne 2. 9. 2021 podala paní Alena Medunová žádost o prodloužení pracovního poměru částečně
dotovaného z ÚP Znojmo. Vzhledem k ukončení sezónních prací jí smlouva nebyla prodloužena.
Usnesení č. 10a/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí ukončení pracovního poměru s paní Alenou Medunovou
ke dni 30. 9. 2021.
b) Dne 3. 9. 2021 obdržela naše obec poděkování jménem starosty města Miroslav za vyjádření
podpory se stavbou Domu pro seniory ve městě Miroslav – projednáno na ZO č. 3/2021.
Usnesení č. 10b/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zaslané poděkování.
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c) Dne 16. 9. 2021 byl na obec doručen e-mail od starosty Městyse Lukova s prosbou o pomoc pro
nemocného místního občana. Byl přiložen i dopis od matky nemocného, popisující tíživou situaci
v rodině a žádost o pomoc. Zastupitelé vše obdrželi k prostudování a měli tak možnost se k dané
problematice vyjádřit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 10c/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov se dohodlo na vyjádření podpory pro nemocného Lukáše sbírku
propagovat na webových stránkách a v místním občasníku.

Po vyčerpání všech bodů k diskusi ukončil starosta zasedání ve 21 hodin.
Zapisovatel:
Jan Trojan

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Ida Holíková

.…………………………………………………………..

Tomáš Voříšek

…………………………………………………………….

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

Vyhotoveno:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

20. 9 .2021
20. 9. 2021
4. 9. 2021
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Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 4 ze dne 16.9.2021
Usnesení č. 1/4/2021
a/ zapisovatele p. Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Holíková a p. Voříšek
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření
3. Závěrečný účet VaKu Znojemsko za rok 2019 a rok 2020
4. Smlouva o smlouvě budoucí a o zřízení VB č.: ZN-001030067311/001-ELIS
5. Zápis ze zasedání krizového štábu obce
6. Darovací smlouva s SMS ČR
7. Směrnice č. 10 k archivaci, spisový a skartační řád
8. Smlouva – směna pozemku s finančním vypořádáním
9. Záležitosti MŠ Bezkov
10. Různé, diskuse, závěr
Usnesení č. 2/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová
opatření č. 2 -5/2021, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2021 bez připomínek.
Usnesení č. 3/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Závěrečný účet VaKu Znojemsko za rok 2019 a rok 2020
bez připomínek.
Usnesení č. 4/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy č.: ZN-001030067311/001-ELIS o smlouvě
budoucí a o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 5/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zápis z jednání krizového štábu obce ze dne 13. 9. 2021.
Usnesení č. 6/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí uzavření Darovací smlouvy s SMS ČR bez připomínek.
Usnesení č. 7/4/2020
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vnitřní směrnici č. 10 bez připomínek.
Usnesení č. 8/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje smlouvu o směně pozemku s finančním vyrovnáním. Část
obecní parc. č. 277/1 o výměře 8m2 a parc. č. 277/7 o výměře 77m 2 se smění za parc. č. 47/3 o
výměře 40m2. Rozdíl je řešen finančním vyrovnáním dle znaleckého posudku 6418-5/21 ve výši
15 385,--Kč bez připomínek.
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Usnesení č. 9a/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření provozu MŠ v době podzimních prázdnin
(27. - 29. 10. 2021) a zimních prázdnin (23. - 31. 12. 2021) bez připomínek.
Usnesení č. 9b/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov se usneslo, že prověří možnost rozšíření školky za provedení místního
šetření do konce září 2021.
Usnesení č. 10a/4/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí ukončení pracovního poměru s paní Alenou Medunovou
ke dni 30. 9. 2021.
Usnesení č. 10b/4/2021
Zastupitelstvo . obce Bezkov bere na vědomí zaslané poděkování.

Zapisovatel:
…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
.…………………………………………………………..
…………………………………………………………….

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

Vyhotoveno:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

20. 9 .2021
20. 9. 2021
4. 9. 2021
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