ZÁPIS č. 5/2021
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV
Dne 11. 11. 2021

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení
schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 4. 11. 2021 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce.
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bod č. 1) Organizační záležitosti
a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Jan Trojan
b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi pí. Bc. Ida Holíková a p. Tomáš Voříšek
c/ starosta obce navrhl doplnit do programu zasedání nový bod:
8. Výkazy MŠ Bezkov za 3. čtvrtletí 2021

Program dnešního zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření
3. Dodatky ke Smlouvám o nájmu
4. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Bezkov
5. Plán inventur obce Bezkov za r. 2021
6. Vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci
7. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
8. 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. 1/5/2021
a/ zapisovatele p. Jan Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Bc. Ida Holíková a p. Tomáš Voříšek
b/ následující program zasedání:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizační záležitosti
Rozpočtové opatření
Dodatky ke Smlouvám o nájmu
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Bezkov
Plán inventur obce Bezkov za r. 2021
Vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Výkazy MŠ Bezkov za 3. čtvrtletí 2021
Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil provedená a starostou obce schválená rozpočtová opatření obce Bezkov:
č. 6/2021, kde došlo ke změně příjmů ve výši 133 200,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 133 200,-- Kč,
financování 0,--Kč,
č. 7/2021, kde došlo ke změně příjmů ve výši 304 100,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 304 100,-- 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. 2/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová
opatření č. 6/2021 a 7/2021, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2021 bez
připomínek.

Bod č. 3) Dodatky ke Smlouvám o nájmu
Kontrolou byla zjištěna nesrovnalost ve Smlouvách o nájmu, a to přesně v termínu úhrady za nájem.
V původních smlouvách je uveden termín úhrady za nájem na následující rok, avšak nájem byl hrazen
za běžný rok. Z tohoto důvodu starosta navrhl dodatky ke Smlouvám o nájmu, kde bude termín
úhrady opraven na běžný rok do 30. června. Po vypracování Dodatků ke smlouvám budou nájemci
vyzváni k podpisu. Zastupitelé obdrželi Smlouvy o nájmu v předstihu k prostudování. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3/5/2021
Zastupitelé obce Bezkov obdrželi Smlouvy v předstihu k prostudování a souhlasí s vydáním Dodatku
ke smlouvám bez připomínek.
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Bod č. 4) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Bezkov
Starosta seznámil zastupitele s Zřizovací listinou MŠ Bezkov, která byla schválena na ZO dne 15. 10.
2009 usnesením č. 2/2009/ZO10 s účinností od 1. 11. 2009. V Čl. e) Vymezení majetku ve vlastnictví
zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření je v odst. 1 uvedeno, že zřizovatel
předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapsaný do katastru nemovitostí,
který je uveden v příloze č. 1 Zřizovací listiny. Kontrolou bylo zjištěno, že nemovitý majetek zapsaný
v příloze č. 1 (jedná se o parc. č. 2 ostatní plocha o výměře 224 m 2, parc. č. 4 budova čp. 58 o výměře
533 m2 a parc. č. 5 zahrada o výměře 2077 m2) nebyl zřizovatelem nikdy příspěvkové organizaci
předán. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo i ke změně výměry parc. č. 2 obnovou operátoru na 296 m 2.
Starosta navrhl vydat Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 26. 10. 2009, kde budou uvedeny platné
výměry parcel a majetek bude účetně převeden příspěvkové organizaci do konce listopadu 2021.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vydat Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Bezkov a přeúčtovat
majetek MŠ Bezkov do konce listopadu 2021.

Bod č. 5) Plán inventur obce Bezkov na rok 2021
Starosta seznámil zastupitele obce s povinností provádět každoročně inventarizaci majetku obce. Na
základě této skutečnosti navrhl inventarizační komisi – předseda Jan Trojan, členové - Hana
Františáková, Bc. Ida Holíková, Tomáš Voříšek a likvidační komisi – předseda Jan Trojan, členové Hana
Františáková, Bc. Ida Holíková, Tomáš Voříšek. 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. 5/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje plán inventur na rok 2021 bez připomínek. Schvaluje předsedy i
členy inventarizační komise, schvaluje předsedy i členy likvidační komise.

Bod č. 6) Vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci
Starosta seznámil zastupitele s výsledky výběrového řízení na zhotovitele akce s názvem „Veřejná
kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“. Vzhledem k výši nabídnutých cen doporučuje
výběrového řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení nebo případně zkusit zadání formou in house.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

3

0

Usnesení č. 6/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov doporučuje předsednictvu Svazku DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
z finančních důvodů zrušit výběrové řízení na zhotovitele akce „Veřejná kanalizace obce Bezkov
s výtlakem do obce Citonice“, jehož vítězem je společnost „SPOLEČNOST BEZKOV – CITONICE“
s nabídnutou cenou ve výši 72 472 867,62 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Bezkov požaduje vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele formou
zjednodušeného podlimitního řízení, případně zadání formou in house.

Bod č. 7) Dodatek č. 1 Smlouvy o zajišťování financování systému IDS JMK
Dne 23. 9. 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje výši příspěvku obcí do fondu IDS 100,-Kč na jednoho obyvatele/rok a to pro roky 2022 a následující. Do roku 2021 činila výše příspěvku 50,-Kč na jednoho obyvatele/rok. Důvodem zvýšení jsou razantně rostoucí výdaje na dopravní obslužnost
z krajského rozpočtu. Starosta tím upozornil zastupitele, že pro rok 2022 bude částka na dopravní
obslužnost činit 21 200,-- Kč a je třeba tuto částku zahrnout do rozpočtu obce na rok 2022. Dodatek
č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK bude podepsán a odeslán na JMK.
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. 7/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje navýšení příspěvku na dopravní obslužnost od r. 2022 ve výši
100,-- Kč na jednoho obyvatele/rok a souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o zajišťování
financování systému IDS JMK bez připomínek.

Bod č. 8) Výkazy MŠ Bezkov za 3. čtvrtletí 2021
Starosta předložil zastupitelům výkazy plnění hospodaření MŠ Bezkov za 3. čtvrtletí 2021.
Zastupitelé obdrželi výkazy k nahlédnutí. 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. 8/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí výkazy za 3. čtvrtletí 2021 MŠ Bezkov bez připomínek.

Bod č. 9) Různé, diskuse, závěr
Dne 21. 9. 2021 proběhl dílčí přezkum hospodaření obce Bezkov za období od 1. ledna – 31. srpna
2021. Nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
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Usnesení č. 9/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí kontrolu hospodaření obce Bezkov za období leden –
srpen 2021 bez připomínek.

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

Zápis vyhotoven dne: 16. 11. 2021

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. 5 ze dne 11.11.2021
Usnesení č. 1/5/2021
a/ zapisovatele p. Jan Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Bc. Ida Holíková a p. Tomáš Voříšek
b/ následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizační záležitosti
Rozpočtové opatření
Dodatky ke Smlouvám o nájmu
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Bezkov
Plán inventur obce Bezkov za r. 2021
Vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Výkazy MŠ Bezkov za 3. čtvrtletí 2021
Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová
opatření č. 6/2021 a 7/2021, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2021 bez
připomínek.
Usnesení č. 3/5/2021
Zastupitelé obce Bezkov obdrželi Smlouvy v předstihu k prostudování a souhlasí s vydáním Dodatku
ke smlouvám bez připomínek.
Usnesení č. 4/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vydat Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Bezkov a přeúčtovat
majetek MŠ Bezkov do konce listopadu 2021.
Usnesení č. 5/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje plán inventur na rok 2021 bez připomínek. Schvaluje předsedy i
členy inventarizační komise, schvaluje předsedy i členy likvidační komise.
Usnesení č. 6/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov doporučuje předsednictvu Svazku DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
z finančních důvodů zrušit výběrové řízení na zhotovitele akce „Veřejná kanalizace obce Bezkov
s výtlakem do obce Citonice“, jehož vítězem je společnost „SPOLEČNOST BEZKOV – CITONICE“
s nabídnutou cenou ve výši 72 472 867,62 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Bezkov požaduje vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele formou
zjednodušeného podlimitního řízení, případně zadání formou in house.
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Usnesení č. 7/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje navýšení příspěvku na dopravní obslužnost od r. 2022 ve výši
100,-- Kč na jednoho obyvatele/rok a souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o zajišťování
financování systému IDS JMK bez připomínek.
Usnesení č. 8/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí výkazy za 3. čtvrtletí 2021 MŠ Bezkov bez připomínek.
Usnesení č. 9/5/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí kontrolu hospodaření obce Bezkov za období leden –
srpen 2021 bez připomínek.

Zápis vyhotoven dne: 16. 11. 2021

Zapisovatel:
Jan Trojan

………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Ida Holíková

.………………………………………………………

Tomáš Voříšek

………………………………………………………

Starosta obce:
Ing. Marek Pokorný

…………………………………………………….
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