ZÁPIS č. 2/2019
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV
dne 25.4.2019

Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 hodin, přítomno 5 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce je
usnášení schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 17. 4. 2019 na ÚD Bezkov a internetových stránkách
obce. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.
Hosté: p. Václav Kilhof, p. Ida Holíková, p. Martin Kuřítka

Bod č. 1) Organizační záležitosti
a/ zapisovatelem zasedání byl určen pan Miroslav Kubák
b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Tomáš Voříšek a pan Jan Trojan
c/ starosta obce navrhl doplnit do programu zasedání nové body:
13. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
14. Smlouva č.:1030041957/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Program dnešního zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření č. 8/2018
3. Rozpočet obce Bezkov na rok 2019
4. Střednědobý výhled obce Bezkov na roky 2019 - 2022
5. Rozpočet MŠ na rok 2019
6. Střednědobý výhled MŠ Bezkov na roky 2020 – 2021
7. Účet u Fio banky
8. Vyřazení majetku
9. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330046917/001
11. Smlouva č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene
12. Faktura č. 1190010 od firmy K.S.H. group s.r.o
13. Různé, diskuse, závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 1/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje
a/ za zapisovatele p. Miroslava Kubáka, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a p. Jana Trojana
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření č. 8/2018
3. Rozpočet obce Bezkov na rok 2019
4. Střednědobý výhled obce Bezkov na roky 2019 - 2022
5. Rozpočet MŠ na rok 2019
6. Střednědobý výhled MŠ Bezkov na roky 2020 – 2021
7. Účet u Fio banky
8. Vyřazení majetku
9. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330046917/001
11. Smlouva č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene
12. Faktura č. 1190010 od firmy K.S.H. group s.r.o
13. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
14. Smlouva č.:1030041957/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
15. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtové opatření č. 8/2018

Starosta obce předložil provedené a bývalým starostou obce schválené rozpočtové opatření
č. 8/2018 obce Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 170 600,-- Kč a ke změně výdajů ve výši
170 600,-- Kč, financování 0 Kč.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí bývalým starostou obce schválené rozpočtové opatření
č. 8/2018, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2018 bez připomínek.

Bod č. 3) Rozpočet obce Bezkov na rok 2019

Rozpočet byl navrhován jako vyrovnaný.
Příjmy
4 161 000,-- Kč
Výdaje
4 161 000,-- Kč
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD a internetových stránkách obce od 28. 3. 2019.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Usnesení č. 3/2/2019

Proti 0

Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2019 s příjmy 4 161 000,-- Kč a
výdaji 4 161 000,-- Kč.

Bod č. 4) Střednědobý výhled obce Bezkov na roky 2019 – 2022

Příjmy dle akcí byly navrženy:
Rok 2019
3 117 900,-- Kč
Rok 2020
3 241 800,-- Kč
Rok 2021
3 277 900,-- Kč
Rok 2022
3 324 800,-- Kč
Výdaje dle akcí byly navrženy:
Rok 2019
3 429 400,-- Kč
Rok 2020
3 457 400,-- Kč
Rok 2021
2 687 000,-- Kč
Rok 2022
3 173 500,-- Kč
Střednědobý výhled obce byl vyvěšen na ÚD a internetových stránkách obce od 14. 12. 2018.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 4/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled obce na roky 2019 – 2022.

Bod č. 5) Rozpočet MŠ na rok 2019

Rozpočet byl navrhován jako vyrovnaný.
Příjmy
1 663 000,-- Kč
Výdaje
1 663 000,-- Kč
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 byl vyvěšen na internetových stránkách MŠ od 19. 11. 2018.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 5/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ na rok 2019 s příjmy 1 663 000,-- Kč a
výdaji 1 663 000,-- Kč.

Bod č. 6) Střednědobý výhled MŠ Bezkov na roky 2020 – 2021

Příjmy byly navrženy:
Rok 2020
1 731 000,-- Kč
Rok 2021
1 803 000,-- Kč
Výdaje byly navrženy:
Rok 2020
1 731 000,-- Kč
Rok 2021
1 803 000,-- Kč
Střednědobý výhled MŠ byl vyvěšen na internetových stránkách MŠ od 19.11.2018

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 6/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled MŠ na roky 2020 – 2021.

Bod č. 7) Účet u Fio banky

Starosta obce seznámil zastupitele se současnou situací bezdůvodného vedení účtu u Fio banky.
Tento účet byl založen v roce 2011 z důvodu nakoupení akcií České spořitelny a.s. Všechny akcie u
České spořitelny a.s., které obec Bezkov vlastnila, byly ke konci roku 2018 odkoupeny a částka ve výši
265 000,-- Kč připsána na účet Fio banky. Starosta navrhl, aby zůstatek na účtu u Fio banky ve výši
265 876,75 Kč byl převeden na běžný účet u KB a účet u Fio banky zrušen.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 7/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje převod finančních prostředků v plné výši 265 876,75 Kč z účtu u
Fio banky na běžný účet u KB a souhlasí se zrušením účtu u Fio banky.

Bod č. 8) Vyřazení majetku

Dne 29. 11. 2018 byla na OÚ Bezkov doložena technická zpráva o nefunkčnosti tiskárny Samsung CLX3175FN. Ve zprávě je uvedeno, že na tiskárnu vzhledem k jejímu stáří nejsou dostupné náhradní díly
a je neopravitelná.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 8/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení tiskárny Samsung CLX-3175FN.

Bod č. 9) Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
Znojmo pro rok 2019
Dne 20. 3. 2019 byla na OÚ Bezkov zaslána smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP na rok 2019, kde příspěvek od obce Bezkov činí 9 166,-- Kč.
Hlasování:

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení č. 9/2/2019

Jednání o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP bylo odloženo do dalšího
zasedání ZO.

Bod č. 10) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330046917/001

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi Obcí Bezkov a E.ON Distribuce, a.s.
z důvodu kabelového vedení přípojky pro provozovatele stavby p. Machoně. Věcné břemeno podle
této Smlouvy se zřizuje úplatně a to částkou 4 000,-- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 10/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: ZN-014330046917/001.

Bod č. 11) Smlouva č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného
břemene
Smlouva č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi
Obcí Bezkov a E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabel VN,
telekomunikační síť, zemní kabel NN, kabelové pilíře, kiosková trafostanice pro provozovatele stavby
p. Kříže. Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně a to částkou 4 200,-- Kč.
Hlasování:

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení č. 11/2/2019
Jednání o smlouvě č.1030044813/001 bylo odloženo z důvodu nevhodného umístění kioskové
trafostanice. Vhodné umístění trafostanice bude znovu projednáno s projektantem p. Lhotou.

Bod č. 12) Faktura č. 1190010 od firmy K.S.H. group s.r.o

Starosta obce seznámil zastupitele s fakturou od firmy K.S.H. group s.r.o., kterou obec obdržela dne
3.4.2019. Fakturováno je za provedené práce na akci „Rekonstrukce OÚ na sociální byty“ za období
18. 3. 2019 – do 31. 3. 2019 v celkové výši 1 205 097,-- Kč. Přílohou faktury je krycí list soupisu prací,
se kterými byli zastupitelé podrobně seznámeni.
Hlasování:

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení č. 12/2/2019
Starosta obce oznámil že, faktura č. 1190010 bude vrácena k přepracování, jelikož dodavatel
fakturoval neprovedené práce. Faktura s přiloženým krycím listem nebyla odsouhlasena stavebním
dozorem a ani pověřenou osobou. Dále bude vyžadován soupis skutečně provedených prací a první
zápis z kontrolního dne.

Bod č. 13) Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření

V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření týkajících se přesunu
rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji v rámci jednoho oddílu a paragrafu v
účetnictví (nedojde ke změně závazných ukazatelů). V případě, že není z technických či časových
důvodů možné zajistit schválení rozpočtového opatření, kterým se mění závazné ukazatele (oddíl,
paragraf) rozpočtu zastupitelstvem obce předem, může je provést starosta obce. Starosta obce na
nejbližším zasedání ZO předloží zpětně rozpočtové opatření jím provedené na vědomí zastupitelstvu
obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 13/2/2019
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření týkajících se přesunu
rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji v rámci jednoho oddílu a paragrafu v
účetnictví (nedojde ke změně závazných ukazatelů). V případě, že není z technických či časových
důvodů možné zajistit schválení rozpočtového opatření, kterým se mění závazné ukazatele (oddíl,
paragraf) rozpočtu zastupitelstvem obce předem, může je provést starosta obce. Starosta obce na
nejbližším zasedání ZO předloží zpětně rozpočtové opatření jím provedené na vědomí zastupitelstvu
obce.

Bod č. 14) Smlouva č.:1030041957/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
Smlouva č. 1030041957/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřena mezi Obcí
Bezkov a E.ON Distribuce, a.s, za účelem umístění distribuční soustavy - nového podzemního
kabelového vedení včetně uzemnění a nové rozpojovací skříně na pozemku hřiště.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo sděleno žádné stanovisko.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 14/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy č. 1030041957/004 o smlouvě budoucí a o
zřízení věcného břemene.

Bod č. 15) Různé, diskuse a závěr
Starosta obce sdělil, že po dohodě s paní ředitelkou MŠ bude provoz MŠ v době letních prázdnin
uzavřen.

Dotazy do diskuze:
1. Pan Kilhof podal dotaz, jak daleko je posuzování žádostí na těžbu dřeva. Starosta obce sdělil, že
v této věci zatím nebyly podniknuty žádné kroky. A to z důvodu řešení vážných a neodkladných
záležitostí. Žádosti budou řešeny v nejkratším možném termínu.
2. Dále se pan Kilhof dotazoval na údržbu veřejných prostorů obce, zda již má obec zajištěny obecní
pracovníky. Starosta obce sdělil, že jako obecní pracovník byl přijat pan Jakub Trojan, a že další kroky
v příjímání obecních pracovníků se bude odvíjet od možnosti spolupráce s Úřadem práce Znojmo.
3. Byl vznesen dotaz, že obecní pracovníci údajně sečou pozemky kolem komunikací, které by měly
patřit SÚS JMK. Tato informace bude prověřena.
4. Na žádost zastupitelstva budou podklady k následnému zasedání zastupitelstva vždy přístupné
k nahlédnutí a prostudování.

Starosta ukončil zasedání ZO ve 20:48 hodin.

Příloha: Prezenční listina

Zapisovatel:
Miroslav Kubák

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Voříšek

.…………………………………………………………..

Jan Trojan

…………………………………………………………….

Starosta obce:
Ing. Marek Pokorný …………………………………………………….

Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 2 ze dne 25. 4. 2019

Usnesení č. 1/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje
a/ za zapisovatele pana Miroslava Kubáka, za ověřovatele zápisu p.Tomáše Voříška a p. Jana Trojana
b/ následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti

2. Rozpočtové opatření č. 8/2018
3. Rozpočet obce Bezkov na rok 2019
4. Střednědobý výhled obce Bezkov na roky 2019 - 2022
5. Rozpočet MŠ na rok 2019
6. Střednědobý výhled MŠ Bezkov na roky 2020 – 2021
7. Účet u Fio banky
8. Vyřazení majetku
9. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330046917/001
11. Smlouva č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene
12. Faktura č. 1190010 od firmy K.S.H. group s.r.o
13. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
14. Smlouva č.:1030041957/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
15. Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí bývalým starostou obce schválené rozpočtové opatření
č. 8/2018, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov bez připomínek.

Usnesení č. 3/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2019 s příjmy 4 161 000,-- Kč a
výdaji 4 161 000,-- Kč bez připomínek.
Usnesení č. 4/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled obce na roky 2019 - 2022 bez připomínek.
Usnesení č. 5/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ na rok 2019 s příjmy 1 663 000,-- Kč a
výdaji 1 663 000,-- Kč bez připomínek.

Usnesení č. 6/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje střednědobý výhled MŠ na roky 2020 - 2021 bez připomínek.
Usnesení č. 7/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje převod finančních prostředků v plné výši 265 876,75 Kč z účtu u
Fio banky na běžný účet u KB a souhlasí se zrušením účtu u Fio banky.
Usnesení č. 8/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení tiskárny Samsung CLX-3175FN.
Usnesení č. 9/2/2019

Jednání o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP bylo odloženo do dalšího
zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 10/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: ZN-014330046917/001.
Usnesení č. 11/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov ne/schvaluje podpis Smlouvy č. 1030044813/001 o smlouvě budoucí a o
zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 12/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov neschvaluje fakturu č. 1190010 uhradit z důvodu:
Starosta obce oznámil že, faktura bude vrácena k přepracování, jelikož dodavatel fakturoval
neprovedené práce. Faktura s přiloženým krycím listem nebyla odsouhlasena stavebním dozorem a
ani pověřenou osobou. Dále bude vyžadován soupis skutečně provedených prací a první zápis
z kontrolního dne.
Usnesení č. 13/2/2019
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření týkajících se přesunu
rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji v rámci jednoho oddílu a paragrafu v
účetnictví (nedojde ke změně závazných ukazatelů). V případě, že není z technických či časových
důvodů možné zajistit schválení rozpočtového opatření, kterým se mění závazné ukazatele (oddíl,
paragraf) rozpočtu zastupitelstvem obce předem, může je provést starosta obce. Starosta obce na
nejbližším zasedání ZO předloží zpětně rozpočtové opatření jím provedené na vědomí zastupitelstvu
obce.

Usnesení č. 14/2/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy č. 1030041957/004 o smlouvě budoucí a o
zřízení věcného břemene.

Zapisovatel:
Miroslav Kubák

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Voříšek

.…………………………………………………………..

Jan Trojan

…………………………………………………………….

Starosta obce:
Ing. Marek Pokorný

……………………………………………………...

