
        ZÁPIS č. 3/2019
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

      dne 23. 5. 2019

Ještě před samotným zahájením zastupitelstva si slovo vzal pan Vybíral. Požádal o zodpovězení 
několika dotazů. Na ty mu bylo zodpovězeno. Pan Vybíral poté předal starostovi obce rezignaci ke dni
23. 5. 2019 na mandát zastupitele, načež se započala bouřlivá diskuze ohledně sociálních bytů, která 
trvala do 21:53 hod. Pan Vybíral odešel během diskuze, ještě před zahájením zastupitelstva obce.

Jelikož k zániku mandátu člena zastupitelstva obce dojde uplynutím toho dne, kdy byla rezignace 
člena zastupitelstva doručena starostovi obce, tedy uplynutím 24.00 hodiny předmětného dne, mohl 
starosta obce zahájit zasedání zastupitelstva.

Starosta obce zahájil zasedání v 21:53 hodin, přítomno 4 zastupitelů, p. Vybíral byl nepřítomen – 
zastupitelstvo obce je usnášení schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 14. 5. 2019 na ÚD Bezkov a 
internetových stránkách obce. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen 
k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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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

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
3.    Veřejnoprávní smlouva č. 476/2019 mezi MěÚ ZN a obcí Bezkov
4.    Zastavení akce „Rekonstrukce obecního úřadu na sociální byty“
5.    Přijetí daru od MěÚ ZN – parc. č. 246 o celkové výměře 216 m2

6.    Rozpočtové opatření č. 1/2019
7.    Stanovení počtu členů ZO
8.    Zřízení kulturního výboru
9.    Pronájem KD



10.  Různé, diskuse, závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro  4 Proti  0 Zdržel se  0

Usnesení č. 1/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Miroslava Kubáka, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a p. Jana Trojana
b/ následující program zasedání:

1.    Organizační záležitosti
2.    Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
3.    Veřejnoprávní smlouva č. 476/2019 mezi MěÚ ZN a obcí Bezkov
4.    Zastavení akce „Rekonstrukce obecního úřadu na sociální byty“
5.    Přijetí daru od MěÚ ZN – parc. č. 246 o celkové výměře 216 m2

6.    Rozpočtové opatření č. 1/2019 
7.    Stanovení počtu členů ZO
8.    Zřízení kulturního výboru 
9.    Pronájem KD
10.  Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v     síti ORP  
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. Tato smlouva je s obcí
Bezkov uzavírána již od roku 2017 a vždy hrazena v předepsané výši. Dne 19. 3. 2019 byla Městským
úřadem ve Znojmě zaslána zpráva o čerpání finančních příspěvků za rok 2018, která je k nahlédnutí
v kanceláři OÚ.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nebylo sděleno žádné stanovisko  

Hlasování: Pro  4 Proti  0 Zdržel se  0 

Usnesení č. 2/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v  síti
ORP a souhlasí s uhrazením částky na rok 2019 ve výši 9 166,-- Kč. 

Bod č. 3) Veřejnoprávní smlouva č. 476/2019 mezi MěÚ ZN a obcí Bezkov
Starosta obce seznámil zastupitele s Veřejnoprávní smlouvou, kterou obec má s městem Znojmem 
uzavřenou pravidelně a vždy na dobu určitou. Jelikož veřejnoprávní smlouva ze dne 17. 7. 2015 byla 
uzavřena na dobu určitou a to do 31. 12. 2018, je nutné tuto smlouvu obnovit. Z toho důvodu byla 
vystavena Veřejnoprávní smlouva nová s platností do 31. 12. 2022. Na základě této smlouvy budou 
orgány města Znojma místně příslušnými správními orgány v řízeních o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu pro správní obvod obce Bezkov. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nebylo sděleno žádné stanovisko. 



Hlasování: Pro  4 Proti  0 Zdržel se  0

Usnesení č. 3/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 476/2019 mezi městem Znojmem a 
obcí Bezkov o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností. 
 

Bod č. 4) Zastavení akce „Rekonstrukce obecního úřadu na sociální byty“
Starosta obce seznámil zastupitele se skutečnostmi ohledně rekonstrukce. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Stanovisko ohledně sociálních bytů bylo sděleno formou debaty před zahájením zastupitelstva. 

Hlasování: Pro  4 Proti  0 Zdržel se  0

Usnesení č. 4/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje ukončení rekonstrukce bývalého obecního úřadu na sociální 
byty. Od smlouvy se stavební firmou K.S.H. group, Hostěradice bude odstoupeno dohodou. 

Bod č. 5) Přijetí daru od MěÚ ZN – parc. č. 246 o celkové výměře 216 m  2  
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou daru - převodu pozemku parc. č. 246 o celkové výměře 
216 m2. Jedná se o pozemek, přes který vede přístupová cesta k lesnímu porostu a k bývalé hájence 
ve vlastnictví manželů Kubákových. Proto město Znojmo rozhodlo o bezúplatném převodu obci 
Bezkov. Na tomto pozemku vázne nájemní smlouva s paní Emílií Kubákovou, kterou lze 
v jednoměsíční lhůtě vypovědět. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro  4 Proti   0 Zdržel se  0

Usnesení č. 5/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje přijetí daru - převodu pozemku parc. č. 246 o výměře 216 m2 
od města Znojma. Obnovení nájemní smlouvy s paní Kubákovou bude řešeno po zapsání pozemku na 
Katastrálním úřadě. 

Bod č. 6) Rozpočtové opatření č. 1/2019
Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 obce 
Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 11 000,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 11 000,-- Kč, 
financování 0 Kč. 

Hlasování: Pro  4  Proti  0     Zdržel se  0

Usnesení č. 6/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce schválené rozpočtové opatření
č. 1/2019, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez připomínek.  
                                          



Bod č. 7) Stanovení počtu členů ZO 
Starosta obce přednesl zastupitelstvu návrh s navýšením počtu členů zastupitelstva obce na 9 členů.  
Jedná se o dodržení § 67 zákona č. 128/2000 Sb., obcích v platném znění.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Pan 
Vybíral se (ještě před zahájením zastupitelstva) ohradil proti zvýšení počtu zastupitelů z důvodu 
domněnky, že bude počet členů zastupitelstva navýšen ještě v tomto volebním období 2019.

Hlasování: Pro  4 Proti  0 Zdržel se  0

Usnesení č. 7/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s navýšeným počtem zastupitelů na 9 členů.  

Bod č. 8) Zřízení kulturního výboru
Starosta obce navrhl založit kulturní výbor a do funkce předsedy kulturního výboru navrhuje pana 
Miroslava Kubáka. Výše odměny předsedy kulturního výboru navrhuje částku 2 190,-- Kč měsíčně a to
ode dne vzniku funkce.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro  3 Proti   0 Zdržel se  1 

Usnesení č. 8/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zřízení kulturního výboru a volí do funkce předsedy kulturního 
výboru pana Miroslava Kubáka. Výše odměny od 23. 5. 2019 činí 2 190,-- Kč měsíčně. 

Bod č. 9) Pronájem kulturního domu v     obci Bezkov  
Starosta obce předložil návrh na zpoplatnění zapůjčení kulturního domu v Bezkově na různé akce, 
životní jubilea, atd., a to pro občany s trvalým pobytem v Bezkově za poplatek 500,-- Kč s vratnou 
kaucí 2000,-- Kč. Za odpovědnou osobu při předání klíčů KD, kontroly majetku a zaplacení poplatku 
starosta navrhl pana místostarostu Jana Trojana. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nebylo sděleno žádné stanovisko. 

Hlasování: Pro  4 Proti   0 Zdržel se   0

Usnesení č. 9/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pronájem kulturního domu v Bezkově za cenu 500,--Kč, 
s vratnou kaucí 2 000,-- Kč pro občany s trvalým pobytem v Bezkově. Souhlasí, aby vše zabezpečoval 
pan Jan Trojan. 

Bod č. 10) Různé, diskuse a závěr 
10 a) Starosta obce seznámil zastupitele s plánovanou akcí ke 100-tému výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Bezkově. Oslava se bude konat 17. 8. 2019. Pan Bedřich Kuřítka nastínil 
členům zastupitelstva hrubý plán oslav, včetně odhadu nákladů. Rozpočet byl stanoven na 90 000,-- 
Kč. 



Hlasování: Pro  4  Proti  0     Zdržel se  0
Usnesení č. 10a/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje rozpočet 90 000,-- Kč na akci ke 100-tému výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Bezkově. 

10 b) Starosta obce přednesl zastupitelstvu ke schválení příspěvek 55% na stravování zaměstnanců 
obecního úřadu. 

Hlasování: Pro  4  Proti  0     Zdržel se  0

Usnesení č. 10b/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje příspěvek ve výši 55 % na stravování zaměstnanců OÚ Bezkov.  

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

Starosta ukončil zasedání ZO ve 22: 50 hodin.

Zapisovatel: 

Miroslav Kubák         …………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

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

Jan Trojan               …………………………………………………………….

Starosta obce:

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



Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 3  ze dne 23. 5. 2019

Usnesení č. 1/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Miroslava Kubáka, za ověřovatele zápisu p. Tomáše Voříška a p. Jana Trojana
b/ následující program zasedání:

1.    Organizační záležitosti
2.    Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
3.    Veřejnoprávní smlouva č. 476/2019 mezi MěÚ ZN a obcí Bezkov
4.    Zastavení akce „Rekonstrukce obecního úřadu na sociální byty“
5.    Přijetí daru od MěÚ ZN – parc. č. 246 o celkové výměře 216 m2

6.    Rozpočtové opatření č. 1/2019 
7.    Stanovení počtu členů ZO
8.    Zřízení kulturního výboru 
9.    Pronájem KD
10.  Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v  síti
ORP a souhlasí s uhrazením částky na rok 2019 ve výši 9 166,-- Kč. 

Usnesení č. 3/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 476/2019 mezi městem Znojmem a 
obcí Bezkov o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností. 

Usnesení č. 4/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje ukončení rekonstrukce bývalého obecního úřadu na sociální 
byty. Od smlouvy se stavební firmou K.S.H. group, Hostěradice bude odstoupeno dohodou. 

Usnesení č. 5/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje přijetí daru - převodu pozemku parc. č. 246 o výměře 216 m2 
od města Znojma. Obnovení nájemní smlouvy s paní Kubákovou bude řešeno po zapsání pozemku na 
Katastrálním úřadě. 

Usnesení č. 6/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce schválené rozpočtové opatření
č. 1/2019, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez připomínek.  

Usnesení č. 7/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov souhlasí s navýšeným počtem zastupitelů na 9 členů.  



Usnesení č. 8/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zřízení kulturního výboru a volí do funkce předsedy kulturního 
výboru pana Miroslava Kubáka. Výše odměny od 23. 5. 2019 činí 2 190,-- Kč měsíčně. 

Usnesení č. 9/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje pronájem kulturního domu v Bezkově za cenu 500,--Kč, 
s vratnou kaucí 2 000,-- Kč pro občany s trvalým pobytem v Bezkově. Souhlasí, aby vše zabezpečoval 
pan Jan Trojan. 

Usnesení č. 10a/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje rozpočet 90 000,-- Kč na akci ke 100-tému výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Bezkově. 

Usnesení č. 10b/3/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje příspěvek ve výši 55 % na stravování zaměstnanců OÚ Bezkov.  

Zapisovatel: 

Miroslav Kubák         …………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

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

Jan Trojan               …………………………………………………………….

Starosta obce:

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


