
           ZÁPIS č. 6/2022
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

                                Dne 23. 11. 2022

Starosta obce zahájil zasedání v 19. 55 hodin, přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven, zastupitelstvo obce 
je usnášení schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 14. 11. 2022 na ÚD Bezkov a internetových 
stránkách obce. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ 
Bezkov.

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.    Plán inventur obce Bezkov na r. 2022
4.    Zápis ze zasedání krizového štábu obce
5.    Příspěvek na financování systému IDS JmK na r. 2023
6.    Různé, diskuse, závěr

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

Hlasování: Pro   6 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 1/6/2022
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.    Plán inventur obce Bezkov na r. 2022
4.    Zápis ze zasedání krizového štábu obce
5.    Příspěvek na financování systému IDS JmK na r. 2023
6.    Různé, diskuse, závěr

1



Bod č. 2) Rozpočtové opatření 

Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření obce Bezkov
č. 9/2022, kde došlo ke změně příjmů ve výši 109 600,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 109 600,-- Kč, 
financování 0,--Kč,
č. 10/2022, kde došlo ke změně příjmů ve výši 237 100,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 237 100,-- Kč, 
financování 0,--Kč.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro   6 Proti  0     Zdržel se    0

Usnesení č. 2/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 9/2022 a č. 10/2022, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2022 bez 
připomínek.  

Bod č. 3) Plán inventur obce Bezkov na r. 2022

Starosta seznámil zastupitele obce s povinností provádět každoročně inventarizaci majetku obce. Na 
základě této skutečnosti navrhl inventarizační komisi – předseda Martin Klika, členové - Bc. Ida 
Holíková, Tomáš Voříšek, Bc. Jan Jasenský Dis., Jan Trojan a likvidační komisi – předseda Martin Klika, 
členové Bc. Ida Holíková, Tomáš Voříšek, Bc. Jan Jasenský Dis., Jan Trojan. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro   6 Proti     0 Zdržel se      0

Usnesení č. 3/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje plán inventur na rok 2022 bez připomínek. Schvaluje předsedy i 
členy inventarizační komise, schvaluje předsedy i členy likvidační komise.          

Bod č. 4) Zápis ze zasedání krizového štábu obce 

Dne 23. 11. 2022 zasedal krizový štáb na OÚ Bezkov. Byla provedena aktualizace údajů a členů 
krizového štábu.
Z jednání KŠ obce Bezkov byl proveden zápis, který je založen na OÚ a bude přeposlán na MěÚ ZN.  

Hlasování: Pro 6 Proti      0 Zdržel se          0

Usnesení č. 4/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zápis z jednání krizového štábu obce ze dne 23. 11. 2022.
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Bod č. 5) Příspěvek na financování systému IDS JmK na r. 2023 

Starosta seznámil zastupitele s příspěvkem, který obec každoročně hradí do Fondu IDS na základě 
Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Výše příspěvku na rok 2023 činí 20 900,-- Kč a je 
nutné ji zahrnout do rozpočtu obce na rok 2023. Starosta doporučil ke schválení. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.  

Hlasování: Pro 6 Proti      0 Zdržel se          0

Usnesení č. 5/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2023 ve výši 
20 900,-- Kč bez připomínek.
 

Bod č. 6) Různé, diskuse a závěr

a)Starosta předal slovo zastupiteli p. Janu Trojanovi, který požádal o zrušení nároku na měsíční 
odměny za výkon neuvolněného člena zastupitelstva po celé funkční období. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro     6 Proti 0 Zdržel se      1       

Usnesení č. 6a/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s odměnou p. Jana Trojana za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 0,--Kč. Odměna bude poskytována ode dne 1. 12. 2022. 

b) Starosta předložil zastupitelům dohodu o pracovní činnosti pro p. Jana Trojana na výpomoc 
obecnímu pracovníkovi v rozsahu 10 hodin měsíčně/110,-- Kč. Činnost bude vykonávána od 
1. 12. 2022 – do 30. 9. 2026.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro     6 Proti 0 Zdržel se      1       

Usnesení č. 6b/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti pro p. Jana Trojana na 
výpomoc obecnímu pracovníkovi v rozsahu 10 hodin měsíčně/110,-- Kč od 1. 12. 2022 – do 30. 9. 
2026. 

Zápis vyhotoven dne: 30. 11. 2022

Po vyčerpání všech bodů k diskusi ukončil starosta zasedání v 20. 25 hodin.
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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 23.11.2022

Usnesení č. 1/6/2022
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.    Plán inventur obce Bezkov na r. 2022
4.    Zápis ze zasedání krizového štábu obce
5.    Příspěvek na financování systému IDS JmK na r. 2023
6.    Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová 
opatření č. 9/2022 a č. 10/2022, která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2022 bez 
připomínek.  

Usnesení č. 3/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje plán inventur na rok 2022 bez připomínek. Schvaluje předsedy i 
členy inventarizační komise, schvaluje předsedy i členy likvidační komise.          

Usnesení č. 4/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí zápis z jednání krizového štábu obce ze dne 23. 11. 2022.

Usnesení č. 5/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2023 ve výši 
20 900,-- Kč bez připomínek.

Usnesení č. 6a/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov stanovuje odměnu panu Janu Trojanovi za výkon funkce člena 
zastupitelstva obce ve výši 0,--Kč. Odměna bude poskytována ode dne 1. 12. 2022. 

Usnesení č. 6b/6/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti pro p. Jana Trojana na 
výpomoc obecnímu pracovníkovi v rozsahu 10 hodin měsíčně/110,-- Kč od 1. 12. 2022 – do 30. 9. 
2026. 

Zápis vyhotoven dne:  30. 11. 2022
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Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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