
           ZÁPIS č. 2/2022
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

                                Dne 28.  4. 2022

Starosta obce zahájil zasedání v 19:30 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení 
schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 19. 4. 2022 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce. 
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté:  xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

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

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření  
3.    Smlouva o příspěvku na spolufinancování soc. služeb v síti ORP Znojmo pro r. 2022
4.    Výběr dodavatele na akci „Parkoviště u hřbitova“
5.    Smlouva s vítězem výběrového řízení
6.    Provoz MŠ Bezkov o prázdninách
7.    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. 1/2/2022
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.   Smlouva o příspěvku na spolufinancování soc. služeb v síti ORP Znojmo pro r. 2022
4.   Výběr dodavatele na akci „Parkoviště u hřbitova“
5.   Smlouva s vítězem výběrového řízení
6.   Provoz MŠ Bezkov o prázdninách
7.   Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření 

Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření obce Bezkov
č. 1/2022, kde došlo ke změně příjmů ve výši 22 600,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 22 600,-- Kč, 
financování 0,--Kč a
č. 2/2022, kde došlo ke změně příjmů ve výši 12 800,--Kč a ke změně výdajů ve výši 12 800,--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. 2/2/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 1/2022 a č. 2/2022, které upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2022 bez 
připomínek.  
   

Bod č. 3) Smlouva o příspěvku na spolufinancování soc. služeb v     síti ORP   
Znojmo pro r. 2022

Dne 30. 3. 2022 obdržela obec Bezkov Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb 
v síti ORP na rok 2022, kde příspěvek od obce Bezkov činí 10 700,-- Kč. Tato smlouva je s obcí Bezkov 
uzavírána již od roku 2017 a vždy hrazena v předepsané výši. Na zasedání ZO dne 14. 3. 2022 byla 
výše příspěvku odsouhlasena usnesením č. 9/1/2022 a částka je zohledněna v rozpočtu obce pro 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. 3/2/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních 
služeb v síti ORP a souhlasí s úhradou částky pro rok 2022 ve výši 10 700,-- Kč 
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Bod č. 4) Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku „Parkoviště u
hřbitova, Bezkov“.

Starosta  obce  seznámil  zastupitele  s výsledky  výběrového  řízení  na  zakázku  malého  rozsahu
„Parkoviště  u  hřbitova,  Bezkov“,  kdy  nejnižší  nabídku podala  společnost  Dopravní  stavby Smrčka
s.r.o., se sídlem 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo, IČ: 02620430, s nabídkovou cenou 193 762 Kč
včetně 21% DPH. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro   5 Proti  0     Zdržel se    0

Usnesení č. 4/2/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště u hřbitova, Bezkov“, zadávané v 
souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 11
ze dne 30. 4. 2020 schvaluje, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Parkoviště u hřbitova, Bezkov“, je účastník výběrového řízení společnost Dopravní stavby Smrčka 
s.r.o., se sídlem 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo, IČ: 02620430, jehož nabídka respektuje 
stanovené zadávací podmínky.

Bod č. 5) Schválení uzavření smlouvy s     vybraným dodavatelem na akci   
„Parkoviště u hřbitova, Bezkov“

Starosta navrhl uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 
„Parkoviště u hřbitova, Bezkov“. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se       0       

Usnesení č. 5/2/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Bezkov, jako objednatelem, a 
společností Dopravní stavby Smrčka s.r.o., se sídlem 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo, IČ: 
02620430, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště u hřbitova, Bezkov“.  

Cena za plnění bude činit: 160 134 Kč bez DPH, tj. 193 762 Kč včetně 21% DPH. 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy 
řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který se na základě 
hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. 
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Bod č. 6) Provoz MŠ Bezkov o prázdninách

Na zasedání ZO dne 14. 3. 2022 bylo usnesením č. 6/1/2022 schváleno uzavření MŠ Bezkov v době 
letních prázdnin po dobu jednoho měsíce. Na základě nové žádosti a konzultace s paní ředitelkou Bc. 
Ivanou Novotnou dne 28. 4. 2022 na zasedání ZO, bylo změněno uzavření školky od 1. 7. 2022 do 10. 
7. 2022 a poté od 25. 7. 2022 do 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. 6/2/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov zrušuje usnesení č. 6/1/2022 a schvaluje uzavření MŠ Bezkov v době 
letních prázdnin od 1. 7. 2022 do 10. 7. 2022 a poté od 25. 7. 2022 do 31. 8. 2022 bez připomínek.

Bod č. 7) Různé, diskuse a závěr

a) Zastupitelé obce zvyšují cenu palivového dříví, pro žádosti podané od 1. 5. 2022 je cena za 
1m3 měkkého dříví 800,--Kč a 1m3 tvrdého dříví 1 500,--Kč

Hlasování: Pro     5 Proti 0 Zdržel se       0

Usnesení č. 7a)/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje cenu za 1m3 měkkého palivového dříví 800,--kč a za 1m3 

tvrdého palivového dříví 1 500,--Kč pro žádosti podané od 1. 5. 2022

Z přítomných zastupitelů i občanů nebyl vznesen žádný dotaz do diskuse. 

Starosta ukončil ZO v 21:30 hodin.

Zápis vyhotoven dne: 5. 5. 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. 2  ze dne 28.4.2022

Usnesení č. 1/2/2022
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.   Smlouva o příspěvku na spolufinancování soc. služeb v síti ORP Znojmo pro r. 2022
4.   Výběr dodavatele na akci „Parkoviště u hřbitova“
5.   Smlouva s vítězem výběrového řízení
6.   Provoz MŠ Bezkov o prázdninách
7.   Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/2/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 1/2022 a č. 2/2022, které upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2022 bez 
připomínek.  

Usnesení č. 3/2/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních 
služeb v síti ORP a souhlasí s úhradou částky pro rok 2022 ve výši 10 700,-- Kč 

Usnesení č. 4/2/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště u hřbitova, Bezkov“, zadávané v 
souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 11
ze dne 30. 4. 2020 schvaluje, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Parkoviště u hřbitova, Bezkov“, je účastník výběrového řízení společnost Dopravní stavby Smrčka 
s.r.o., se sídlem 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo, IČ: 02620430, jehož nabídka respektuje 
stanovené zadávací podmínky.

Usnesení č. 5/2/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Bezkov, jako objednatelem, a 
společností Dopravní stavby Smrčka s.r.o., se sídlem 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo, IČ: 
02620430, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště u hřbitova, Bezkov“.  

Cena za plnění bude činit: 160 134 Kč bez DPH, tj. 193 762 Kč včetně 21% DPH. 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy 
řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který se na základě 
hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. 

Usnesení č. 6/2/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov zrušuje usnesení č. 6/1/2022 a schvaluje uzavření MŠ Bezkov v době 
letních prázdnin od 1. 7. 2022 do 10. 7. 2022 a poté od 25. 7. 2022 do 31. 8. 2022 bez připomínek.
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Usnesení č. 7a)/1/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje cenu za 1m3 měkkého palivového dříví 800,--kč a za 1m3 

tvrdého palivového dříví 1 500,--Kč pro žádosti podané od 1. 5. 2022.

Zápis vyhotoven dne: 5. 5. 2022

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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