
           ZÁPIS č. 6/2021
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

                                Dne   16. 12. 2021

Starosta obce zahájil zasedání v   19 hodin, přítomno  5  zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení 
schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 8. 12. 2021 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce. 
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
4.    OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5.    Pravidla rozpočtového provizoria obce Bezkov na rok 2022
6.    Vyřazení nedokončené investice – knihovna
7.    Vyřazení majetku obce Bezkov za rok 2021
8.    Zařazení nedokončené investice do majetku obce – veřejné osvětlení
9.    Finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma na r. 2022
10.  Návrh rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2022
11.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov na roky 2023 - 2024
12.  Vyřazení majetku MŠ Bezkov za rok 2021
13.   Dar ke smutečnímu obřadu
14.   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. 1/6/2021
a/ zapisovatel p. Jan Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Bc. Ida Holíková a p. Tomáš Voříšek
b/ následující program zasedání:
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1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
4.    OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5.    Pravidla rozpočtového provizoria obce Bezkov na rok 2022
6.    Vyřazení nedokončené investice – knihovna
7.    Vyřazení majetku obce Bezkov za rok 2021
8.    Zařazení nedokončené investice do majetku obce – veřejné osvětlení
9.    Finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma na r. 2022
10.  Návrh rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2022
11.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov na roky 2023 - 2024
12.  Vyřazení majetku MŠ Bezkov za rok 2021
13.   Dar ke smutečnímu obřadu
14.   Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření 

Starosta obce předložil provedená a starostou obce schválená rozpočtová opatření obce Bezkov:
č. 8/2021, kde došlo ke změně příjmů ve výši 113 200,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 113 200,-- Kč, 
financování  0,--Kč,  
č. 9/2021, kde došlo ke změně příjmů ve výši 177 000,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 177 000 ,-- 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. 2/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 8/2021 a 9/2021, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2021 bez 
připomínek.  
 
  
 
Bod č. 3) OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství

Starosta předložil zastupitelům Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství, která byla upravena podle novelizace zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. OZV již prošla kontrolou na Ministerstvu vnitra a bude platná od 1. 1. 2022. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se     0                 

Usnesení č. 3/6/2021
Zastupitelé obce Bezkov schvalují vydání OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.                     
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Bod č. 4) OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství

Starosta předložil zastupitelům Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství, která byla upravena podle novelizace zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Vyhláška již prošla kontrolou na Ministerstvu vnitra a bude platná od 1. 1. 2022. Výše 
poplatku je navýšena na částku 600,-- Kč osoba/rok. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se     0                 

Usnesení č. 4/6/2021
Zastupitelé obce Bezkov schvalují vydání OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.                

Bod č. 5) Pravidla rozpočtového provizoria obce Bezkov na rok 2022

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým provizoriem na rok 2022, kde se počítá s příspěvkem na 
provoz MŠ ve výši 100 000,-- Kč a s výdaji na přístavbu MŠ Bezkov. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se     0                 

Usnesení č. 5/6/2021
Zastupitelé obce Bezkov schvalují Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 bez připomínek.  

Bod č. 6) Vyřazení nedokončené investice - knihovna

Starosta seznámil zastupitele s investicí z roku 2020, která je vedena na účtu 042 023 v celkové výši 
3 025,-- Kč. Záměrem byla rekonstrukce prostoru bývalé poradny. Žádosti o dotaci nebylo krajským 
úřadem vyhověno a tyto prostory byly opraveny svépomoci. Z toho důvodu je nutné částku 3 025,-- 
Kč neevidovat v nedokončených investicích a je třeba ji vyřadit a převést na účet 547. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se       0               

Usnesení č. 6/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřadit zmařenou investici 3 025,-- Kč a přeúčtovat ji z účtu 
042 023 v celkové výši. 
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Bod č. 7) Vyřazení majetku obce Bezkov za rok 2021

Starosta předal slovo místostarostovi, který byl dne 11. 11. 2021 zvolen předsedou inventarizační 
komise. Ten seznámil zastupitele s návrhem na vyřazení majetku obce Bezkov za rok 2021 a předložil 
písemný seznam majetku obce na vyřazení v celkové výši 899,-- Kč. 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. 7/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku obce k 31. 12. 2021 v celkové výši 899,-- Kč 
bez připomínek.  

Bod č. 8) Zařazení nedokončené investice do majetku obce – veřejné osvětlení

Starosta seznámil zastupitele s investicí do veřejného osvětlení za období r. 2017 – r. 2021, která je 
vedena na účtu 042 020 v celkové výši 340 241,47 Kč. Veškeré práce jsou k dnešnímu dni dokončeny. 
Z tohoto důvodu starosta navrhl zařazení této investice do majetku obce a částku v celkové výši 
340 241,47 Kč přeúčtovat na účet 021 401. 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. 8/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zařazení nedokončené investice veřejné osvětlení vedené na 
účtu 042 020 a souhlasí s přeúčtováním na účet 021 401 a zařadit tak celkovou částku 340 241,47 Kč 
do majetku obce. 

Bod č. 9) Finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma na r. 2022 

Starosta seznámil zastupitele se žádostí města Znojma o projednání finančního příspěvku do rozpočtu
města Znojma pro rok 2022 na spolufinancování terénních sociálních služeb ve výši 10 700,-- Kč. V
1. polovině roku 2022 bude obci zaslána Smlouva o příspěvku na zajištění spolufinancování soc. 
služeb v síti ORP Znojmo. Výše příspěvku je vypočítána solidárním způsobem – přepočtem na počet 
obyvatel a činí 50,60 Kč na jednoho obyvatele (zaokrouhleno na 100,-- Kč dolů). Starosta upozornil 
zastupitele, že je nutné tuto částku zohlednit v rozpočtu obce na rok 2022. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro    5 Proti 0 Zdržel se       0               

Usnesení č. 9/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na terénní sociální služby do 
rozpočtu města Znojma v roce 2022 ve výši 10 700,-- Kč. Současně schvaluje částku 10 700,-- Kč 
zapojit do rozpočtu obce Bezkov na rok 2022. 
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Bod č. 10) Návrh rozpočtu MŠ Bezkov na r. 2022

Rozpočet byl navrhován jako vyrovnaný a provozní příspěvek od OÚ je navrhován v celkové výši 
285 000,-- Kč.  
Příjmy 2 420 000,-- Kč
Výdaje 2 420 000,-- Kč
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022 byl zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce od 25. 11. 2021. 
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. 10/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ na rok 2022 s příjmy 2 420 000,-- Kč a 
výdaji 2 420 000,-- Kč.  Výše provozního příspěvku od OÚ na rok 2022 činí 285 000,-- Kč. 

Bod č. 11) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov na roky 2023 - 
2024 

Příjmy byly navrženy:
Rok 2023 2 419 000,-- Kč
Rok 2024 2 522 000,-- Kč
Výdaje byly navrženy:
Rok 2023 2 419 000,-- Kč
Rok 2024 2 522 000,-- Kč

Návrh střednědobého výhledu MŠ byl zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce od 25. 11. 
2021. 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. 11/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bezkov na r. 2023 – r. 2024 
bez připomínek.

Bod č. 12) Vyřazení majetku MŠ Bezkov za rok 2021 

Starosta předložil zastupitelům návrh na vyřazení majetku MŠ Bezkov za rok 2021. Písemný seznam 
majetku MŠ předložila p. ředitelka v celkové výši 16 124,90 Kč. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Hlasování: Pro    5 Proti 0 Zdržel se       0         
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Usnesení č. 12/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku MŠ Bezkov za rok 2021 v celkové částce 
16 124,9 Kč bez připomínek. 

Bod č. 13) Dar ke smutečnímu obřadu 

Starosta navrhl zastupitelům, aby v případě úmrtí občana Bezkova byl zakoupen květinový dar za 
obec v částce do 1 500,-- Kč a byl předán pohřební službou na místo obřadu.
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. 13/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje květinový dar ke smutečnímu obřadu v případě úmrtí občana 
Bezkova v částce do 1 500,-- Kč.                      

Bod č. 14) Různé, diskuse, závěr  

Přístavba MŠ Bezkov

Na základě Dohod o vytvoření společného školského obvodu MŠ, který tvoří obce Bezkov, Mašovice, 
Podmolí a městys Lukov, je obec Bezkov (zřizovatel) povinna zajistit dětem předškolní vzdělávání.
Z důvodu nedostatečné kapacity v MŠ Bezkov je nutné tuto situaci řešit. Vzhledem k tomu, že IROP 
nezařadil ORP Znojmo do seznamu příjemce dotací, nemá obec možnost získat 90 % dotaci na 
rozšíření školky. Zastupitelé se dohodli řešit kapacitu školky v malém rozsahu pouze přístavbou do 
dvora. Tím by došlo k navýšení kapacity školky o 5 žáků. Zastupitelé pověřují starostu, aby zajistil 
výběr projektanta a předběžný rozpočet ceny díla.

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. 14/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov pověřuje starostu, aby zajistil výběr projektanta a předběžný rozpočet 
ceny díla pro rozšíření MŠ Bezkov.

Po vyčerpání všech bodů k diskusi ukončil starosta zasedání ve 20:15.
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Zápis vyhotoven dne: 20. 12. 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. 6  ze dne 16.12.2021

Usnesení č. 1/6/2021
a/ zapisovatel p. Jan Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Bc. Ida Holíková a p. Tomáš Voříšek
b/ následující program zasedání:

1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
4.    OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5.    Pravidla rozpočtového provizoria obce Bezkov na rok 2022
6.    Vyřazení nedokončené investice – knihovna
7.    Vyřazení majetku obce Bezkov za rok 2021
8.    Zařazení nedokončené investice do majetku obce – veřejné osvětlení
9.    Finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma na r. 2022
10.  Návrh rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2022
11.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bezkov na roky 2023 - 2024
12.  Vyřazení majetku MŠ Bezkov za rok 2021
13.   Dar ke smutečnímu obřadu
14.   Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 8/2021 a 9/2021, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2021 bez 
připomínek.  

Usnesení č. 3/6/2021
Zastupitelé obce Bezkov schvalují vydání OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. 

Usnesení č. 4/6/2021
Zastupitelé obce Bezkov schvalují vydání OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.

Usnesení č. 5/6/2021
Zastupitelé obce Bezkov schvalují Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 bez připomínek. 

Usnesení č. 6/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřadit zmařenou investici 3 025,-- Kč a přeúčtovat ji z účtu 
042 023 v celkové výši. 

Usnesení č. 7/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku obce k 31. 12. 2021 v celkové výši 899,-- Kč 
bez připomínek.
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Usnesení č. 8/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zařazení nedokončené investice veřejné osvětlení vedené na 
účtu 042 020 a souhlasí s přeúčtováním na účet 021 401 a zařadit tak celkovou částku 340 241,47 Kč 
do majetku obce. 

Usnesení č. 9/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na terénní sociální služby do 
rozpočtu města Znojma v roce 2022 ve výši 10 700,-- Kč. Současně schvaluje částku 10 700,-- Kč 
zapojit do rozpočtu obce Bezkov na rok 2022. 

Usnesení č. 10/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ na rok 2022 s příjmy 2 420 000,-- Kč a 
výdaji 2 420 000,-- Kč.  Výše provozního příspěvku od OÚ na rok 2022 činí 285 000,-- Kč.

Usnesení č. 11/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bezkov na r. 2023 – r. 2024 
bez připomínek.

Usnesení č. 12/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku MŠ Bezkov za rok 2021 v celkové částce 
16 124,9 Kč bez připomínek.

Usnesení č. 13/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje květinový dar ke smutečnímu obřadu v případě úmrtí občana 
Bezkova v částce do 1 500,-- Kč. 

Usnesení č. 14/6/2021
Zastupitelstvo obce Bezkov pověřuje starostu, aby zajistil výběr projektanta a předběžný rozpočet 
ceny díla pro rozšíření MŠ Bezkov.

Zápis vyhotoven dne: 20. 12. 2021  

                    

Zapisovatel: 

Jan Trojan                         ………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

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

Tomáš Voříšek      ………………………………………………………
           

Starosta obce:

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