
           ZÁPIS č. 1/2022
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

                                Dne 14. 3. 2022

 

Starosta obce zahájil zasedání v 19:15 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení 
schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 3. 3. 2022 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce. 
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté:  ---

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
Program dnešního zasedání

1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření  
3. Rozpočet obce Bezkov na rok 2022
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Bezkov na roky 2023 - 2025
5. Výsledek hospodaření MŠ za rok 2021
6. Žádost o uzavření MŠ v době prázdnin
7. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného   

pořádku za rok 2021
8. Inventarizační zpráva obce Bezkov za rok 2021
9. Příspěvek na ORP do rozpočtu města Znojma
10. Darovací smlouva - Linka bezpečí, z. s.
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
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Usnesení č. 1/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele 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. Rozpočet obce Bezkov na rok 2022
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Bezkov na roky 2023 - 2025
5. Výsledek hospodaření MŠ za rok 2021
6. Žádost o uzavření MŠ v době prázdnin
7. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného   

pořádku za rok 2021
8. Inventarizační zpráva obce Bezkov za rok 2021
9. Příspěvek na ORP do rozpočtu města Znojma
10. Darovací smlouva - Linka bezpečí, z. s.
11. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření č. 10/2021 

Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření obce Bezkov
č. 10/2021. Došlo ke změně příjmů ve výši 174 200,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 174 200,-- 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. 2/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatření č. 10/2021, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2021 bez připomínek.  
 

Bod č. 3) Rozpočet obce Bezkov na rok 2022

Rozpočet byl navrhován jako nevyrovnaný.
Příjmy 4 564 000,-- Kč
Výdaje 10 546 00,-- Kč
Financování 6 000 000,-- Kč
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce od 25. 2. 2022
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se       0       

Usnesení č. 3/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje nevyrovnaný rozpočet obce Bezkov na rok 2022 s příjmy 
4 564 000,-- Kč, výdaji 10 564 000,-- Kč a financování 6 000 000,-- Kč bez připomínek.
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Bod č. 4)   Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 - 2025  

Starosta seznámil zastupitele s výhledem rozpočtu obce na roky 2023 - 2025, kde je zohledněno 
budování kanalizace a použití úvěru. Návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2025 byl
Zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce od 25. 2. 2022.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro    5 Proti  0  Zdržel se    0

Usnesení č. 4/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled na roky 2023 - 2025 bez připomínek.

Bod č. 5) Výsledek hospodaření MŠ Bezkov za rok 2021

Starosta seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření MŠ Bezkov za rok 2021, předložený paní 
ředitelkou MŠ. Hospodářský výsledek činí celkem 6 650,34 Kč. MŠ žádá o povolení převodu 
zlepšeného hospodářského výsledku v celkové výši 6 650,34 Kč do rezervního fondu organizace dle 
§ 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Současně byly předloženy účetní sestavy MŠ za rok 2021 - Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha ke dni 
31. 12. 2021.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro    5 Proti 0 Zdržel se       0               

Usnesení č. 5/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Bezkov za rok 2021 a 
předložené účetní sestavy a schvaluje převod přebytku ve výši 6 650,34 Kč do rezervního fondu 
organizace dle § 30 zákona č. 250/2000 Sb.

Bod č. 6) Žádost o uzavření MŠ v     době prázdnin  

Dne 26. 1. 2022 podala ředitelka MŠ žádost o uzavření MŠ v době velikonočních prázdnin, tj. 
14. 4. 2022 a v době letních prázdnin, tj. 1. 7. - 31. 8. 2022.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro   5 Proti 0 Zdržel se       0          

Usnesení č. 6/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření MŠ v době velikonočních prázdnin, tj. 14. 4. 2022, a 
uzavření MŠ v době letních prázdnin po dobu jednoho měsíce.
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Bod č. 7)   Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování   
místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2021

Starosta seznámil zastupitele se zprávou Policie ČR, kde je uvedeno, že za období od 1. 1. 2021 - do 
31. 12. 2021 nebyl v naší obci šetřen žádný trestný čin, ani přestupek.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro  5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 7/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí předloženou Zprávu o vyhodnocení veřejného pořádku 
v obci Bezkov za rok 2021

Bod č. 8) Inventarizační zpráva obce Bezkov za rok 2021

Starosta seznámil zastupitele s inventarizační zprávou za rok 2021 a konstatoval, že inventarizace 
byla provedena řádně a ve stanoveném termínu, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na 
skutečnost. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro  5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 8/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí inventarizační zprávu obce Bezkov za rok 2021 bez 
připomínek.

Bod č. 9)   Příspěvek na ORP do rozpočtu města Znojma na r. 2022  

Starosta seznámil zastupitele se žádostí města Znojma o projednání finančního příspěvku do rozpočtu
města Znojma pro rok 2021 na spolufinancování terénních sociálních služeb ve výši 10 700,-- Kč. V 
1. polovině roku 2022 bude obci zaslána Smlouva o příspěvku na zajištění spolufinancování sociálních 
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 dal hlasovat,
kdo souhlasí s poskytnutím příspěvku na terénní soc. služby městu Znojmu ve výši 10 700,-- Kč a 
současně souhlasí zohlednit tuto částku 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
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Usnesení č. 9/1/2022
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.

Bod č. 10)   Darovací smlouva - Linka bezpečí, z. s.  

Starosta seznámil zastupitele s Darovací smlouvou pro Linku bezpečí, z. s., kterou obec Bezkov 
obdržela dne 14. 3. 2022. 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. 10/1/2022
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. 11) Různé, diskuse a závěr 

Do diskuse nebyl podán žádný příspěvek.
Starosta ukončil zasedání v 22:00 hodin.

Zápis vyhotoven dne: 14.3.2022

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. 1  ze dne  14.3.2022

Usnesení č. 1/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele 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. Rozpočet obce Bezkov na rok 2022
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Bezkov na roky 2023 - 2025
5. Výsledek hospodaření MŠ za rok 2021
6. Žádost o uzavření MŠ v době prázdnin
7. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného   

pořádku za rok 2021
8. Inventarizační zpráva obce Bezkov za rok 2021
9. Příspěvek na ORP do rozpočtu města Znojma
10. Darovací smlouva - Linka bezpečí, z. s.
11. Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatření č. 10/2021, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2021 bez připomínek.  

Usnesení č. 3/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje nevyrovnaný rozpočet obce Bezkov na rok 2022 s příjmy 
4 564 000,-- Kč, výdaji 10 564 000,-- Kč a financování 6 000 000,-- Kč bez připomínek.

Usnesení č. 3/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje nevyrovnaný rozpočet obce Bezkov na rok 2022 s příjmy 
4 564 000,-- Kč, výdaji 10 564 000,-- Kč a financování 6 000 000,-- Kč bez připomínek.

Usnesení č. 4/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled na roky 2023 - 2025 bez připomínek.

Usnesení č. 5/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Bezkov za rok 2021 a 
předložené účetní sestavy a schvaluje převod přebytku ve výši 6 650,34 Kč do rezervního fondu 
organizace dle § 30 zákona č. 250/2000 Sb.

Usnesení č. 6/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření MŠ v době velikonočních prázdnin, tj. 14. 4. 2022, a 
uzavření MŠ v době letních prázdnin po dobu jednoho měsíce.

Usnesení č. 7/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí předloženou Zprávu o vyhodnocení veřejného pořádku 
v obci Bezkov za rok 2021

Usnesení č. 8/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí inventarizační zprávu obce Bezkov za rok 2021 bez 
připomínek.
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Usnesení č. 9/1/2022
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. 10/1/2022
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.

 
Zápis vyhotoven dne: 14.3.2022

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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