
ZÁPIS č. 7/2019
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

dne 17. 12.2019

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení 
schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 9. 12. 2019 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. Miroslav Kubák a p. TomášVoříšek

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.    Rozpočtové provizorium na rok 2020
4.    Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
5.    Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z komunálních odpadů
6.    Schválení navýšení ceny za projekt kanalizace
7.    Zařazení nedokončené investice – změna územního plánu č. 2
8.    Zařazení nedokončené investice – sociální byty
9.    Vyřazení majetku v MŠ
10.  Vyřazení majetku obce
11.  Pronájem pozemků
12.  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. 1/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Miroslava Kubáka a p. Tomáše Voříška
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.   Rozpočtové provizorium na rok 2020
4.    Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
5.    Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z komunálních odpadů
6.    Schválení navýšení ceny za projekt kanalizace
7.    Zařazení nedokončené investice - změna územního plánu č. 2
8.    Zařazení nedokončené investice - sociální byty
9.    Vyřazení majetku v MŠ
10.  Vyřazení majetku obce
11.  Pronájem pozemků
12.  Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2)Rozpočtové opatření č. 7/2019

Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatřeníč. 7/2019 obce 
Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 161 200,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 36 200,-- Kč, 
financování -125 000,-- Kč. 

Hlasování: Pro    5 Proti   0 Zdržel se  0

Usnesení č. 2/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatřeníč. 7/2019, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez připomínek.  

Bod č. 3) Rozpočtové provizorium na rok 2020

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým provizoriem na rok 2020. V rozpočtovém provizoriu se 
počítá s příspěvkem 100 000,--Kč pro MŠ.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se     0

Usnesení č. 3/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020 bez připomínek.



Bod č. 4) Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Starosta seznámil zastupitele obce s vyhláškou č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. Poplatek zůstává
stejný, jako v předešlém roce. Cena za prvního psa 100,--Kč/rok, za dalšího 150,--Kč/rok.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 4/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, platnou od 1. 1. 
2020 bez připomínek.

Bod č. 5) Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z     komunálních odpadů  

Starosta seznámil zastupitele obce s vyhláškou č. 2/2019 o místním poplatku z komunálních odpadů. 
Výše poplatku zůstává stejná jako v předešlém roce, tj. 500,--Kč na osobu/rok.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Nebylo sděleno žádné 
stanovisko.

Hlasování: Pro  5 Proti  0 Zdržel se      0

Usnesení č. 5/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z komunálních odpadů, 
platnou od 1. 1. 2020 bez připomínek.

Bod č. 6) Schválení navýšení ceny za projekt kanalizace

Starosta seznámil zastupitele s navýšením ceny za projekt kanalizace, z důvodů rozšíření projektu, 
doměření geometrických plánů, opatření proti zápachu, atd., viz. příloha. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelůmsdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.

Hlasování: Pro  5 Proti  0 Zdržel se       0

Usnesení č. 6/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje navýšení ceny za projekt kanalizace bez připomínek.

Bod č.7) Zařazení nedokončené investice – změna územního plánu č. 2

Starosta seznámil zastupitele s provedenou změnou č. 2 územního plánu, která byla zastupitelstvem 
schválena dne 12. 9. 2019, usnesením č. 4/5/2019. Územní plán je schválen a ukončen, veden na účtu
041 0300 ve výši 114 000,--Kč. Starosta navrhl zařazení této investice do majetku obce a částku ve 
výši 114 000,--Kč přeúčtovat na účet 019 000.



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

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 7/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení nedokončené investice změny územního plánu č. 2 vedené na
účtu 041 0300 a souhlasí s přeúčtováním na účet 019 000.

Bod č. 8) Zařazení nedokončené investice – sociální byty

Starosta seznámil zastupitele s investicí na budově bývalého obecního úřadu za období od r.2016 – 
do r. 2019, která je vedena na účtu 042 018 v celkové výši 1 718 346,23Kč. Veškeré práce na budově 
jsou dokončeny. Z tohoto důvodu starosta navrhl zařazení této investice do majetku obce a částku 
v celkové výši 1 718 346,23 Kč přeúčtovat na účet 021 200.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 8/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zařazení nedokončené investice na budově sociální byty,vedené
na účtu 042 018 a souhlasí s přeúčtováním na účet 021 200 a zařadit tak celkovou částku 
1 718 346,23Kč do majetku obce.

Bod č. 9) Vyřazení majetku v     MŠ  

Starosta seznámil zastupitele s návrhem na vyřazení majetku MŠ Bezkov v roce 2019. Seznam 
majetku na vyřazení byl předložen ředitelkou MŠ, v celkové výši 25 483,20 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 9/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku MŠ k 31. 12. 2019 v celkové výši 25 483,20 
Kčbez připomínek.  

Bod č. 10) Vyřazení majetku obce

Starosta seznámil zastupitele s návrhem na vyřazení majetku obce Bezkov v roce 2019. Seznam 
majetku na vyřazení byl předložen předsedou likvidační komise v celkové výši 121 182,21Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.



Hlasování: Pro   5 Proti    0 Zdržel se     0

Usnesení č. 10/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku obce k 31. 12. 2019 v celkové výši 
121 182,21Kč bez připomínek.

Bod č. 11) Pronájem pozemků

Starosta seznámil zastupitele s podanými žádostmi o pronájem pozemků. Oznámení záměru o 
pronájmu těchto pozemků bylo zveřejněno od 21. 11. 2019 – do 9. 12. 2019.  Jedná se o parc. č. 246 
(výměra 216 m2, s cenou pronájmu 70,-- Kč/rok) a parc. č. 279/1 (výměra 95 m2, s cenou pronájmu 
400,-- Kč/rok). Starosta také seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o pronájmu.  
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. 11/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pronájem pozemků a smlouvy o pronájmu platné od 1. 1. 2020.

Bod č. 12) Různé, diskuse a závěr 

Místostarosta navrhl navýšení odměny neuvolněného starosty dle nařízení vlády ze dne 9. 12. 2019 
na částku 25 775,-- Kč hrubého měsíčně od 1. 1. 2020.

Hlasování: Pro  4 Proti  0 Zdržel se    1

Usnesení č. 12/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny neuvolněného starosty dle nařízení vlády ze dne
9. 12. 2019 na částku 25 775,-- Kč hrubého měsíčně od 1. 1. 2020.

Z přítomných zastupitelů nebyl vznesen žádný dotaz do diskuse.
Starosta ukončil ZO ve 20 hodin a 58 minut.

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Miroslav Kubák       …………………………………………………………….

Starosta obce:

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



Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 7  ze dne 17.12.2019
Usnesení č. 1/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jana Trojana, za ověřovatele zápisu p. Miroslava Kubáka a p. Tomáše Voříška 
b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Rozpočtové opatření 
3.   Rozpočtové provizorium na rok 2020
4.    Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
5.    Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z komunálních odpadů
6.    Schválení navýšení ceny za projekt kanalizace
7.    Zařazení nedokončené investice - změna územního plánu č. 2
8.    Zařazení nedokončené investice - sociální byty
9.    Vyřazení majetku v MŠ
10.  Vyřazení majetku obce
11.  Pronájem pozemků
12.  Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatření č. 7/2019, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez připomínek.  

Usnesení č. 3/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020 bez připomínek.

Usnesení č. 4/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, platnou od 1. 1. 
2020 bez připomínek.

Usnesení č. 5/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z komunálních odpadů, 
platnou od 1. 1. 2020 bez připomínek.

Usnesení č. 6/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje navýšení ceny za projekt kanalizace bez připomínek.

Usnesení č. 7/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení nedokončené investice změny územního plánu č. 2 vedené na
účtu 041 0300 a souhlasí s přeúčtováním na účet 019 000.

Usnesení č. 8/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zařazení nedokončené investice na budově sociální byty,vedené
na účtu 042 018 a souhlasí s přeúčtováním na účet 021 200 a zařadit tak celkovou částku 
1 718 346,23 Kč do majetku obce.



Usnesení č. 9/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku MŠ k 31. 12. 2019 v celkové výši 25 483,20 Kč 
bez připomínek.  

Usnesení č. 10/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení majetku obce k 31. 12. 2019 v celkové výši 
121 182,21 Kč bez připomínek. 

Usnesení č. 11/7/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pronájem pozemků a smlouvy o pronájmu platné od 1. 1. 2020.

Usnesení č. 12/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny neuvolněného starosty dle nařízení vlády ze dne
9. 12. 2019 na částku 25 775,-- Kč hrubého měsíčně od 1. 1. 2020.

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

 Miroslav Kubák      …………………………………………………………….

Starosta obce:

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


