
        ZÁPIS č. 4/2019
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV

      dne 27. 6. 2019

Starosta obce zahájil zasedání v 18:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení 
schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 19. 6. 2019 na ÚD Bezkov a internetových stránkách obce. 
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ Bezkov.

Hosté:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bod č. 1) Organizační záležitosti

a/ zapisovatelem zasedání byl určen pan Miroslav Kubák

b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Jan Trojan a pan Tomáš Voříšek.

Program dnešního zasedání
1.    Organizační záležitosti
2.    Složení slibu a předání osvědčení náhradníkovi
3.    Volba předsedy finančního výboru
4.    Volba členů kulturního výboru
5.    Doplnění k bodu č. 13 ze zasedání ZO konaného dne 25.4.2019
6.    Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2018
7.    Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2018
8.    Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2018
9.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a přijetí nápravného opatření
10.  Smlouva č. 1030049334/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
11.   Rozpočtové opatření č. 2/2019
12.   Sazebník úhrad – zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
13.   Určení osoby zastupující obec Bezkov na MěÚ ve Znojmě 
14.   Různé, diskuse, závěr
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. 1/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele pana Miroslava Kubáka, ověřovatele zápisu p. Jana Trojana a p. Tomáše Voříška 



b/ následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti
2.    Složení slibu a předání osvědčení náhradníkovi
3.    Volba předsedy finančního výboru
4.    Volba členů kontrolního výboru
5.    Doplnění k bodu č. 13 ze zasedání ZO konaného dne 25. 4. 2019
6.    Účetní závěrka obce Bezkov 
7.    Účetní závěrka MŠ Bezkov  
8.    Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2018 
9.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a přijetí nápravného opatření
10.  Smlouva č. 1030049334/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene
11.  Rozpočtové opatření č. 2/2019
12.  Sazebník úhrad – zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
13.  Určení osoby zastupující obec Bezkov na MěÚ ve Znojmě
14.  Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Složení slibu a předání osvědčení náhradníkovi

Vzhledem k rezignaci člena ZO dne 23.5.2019, starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích 
vyzval paní Hanu Františákovou, jakožto náhradníka, ke složení slibu. Před složením slibu upozornil, 
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu 
proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a 
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Vyzval paní Hanu Františákovou ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Hlasování: Pro    4 Proti 0 Zdržel se    1

Usnesení č. 2/4/2019
Složení slibu p. Hany Františákové za člena zastupitelstva obce Bezkov bylo schváleno bez připomínek. 

Bod č. 3) Volba předsedy finančního výboru 

Starosta obce navrhl do funkce předsedy finančního výboru p. Hanu Františákovou. Výše odměny 
předsedy finančního výboru zůstává stejná, jako předsedům kontrolního a kulturního výboru, tj. 
2 190,-- Kč měsíčně a to od data jmenování, tj. od 27. 6. 2019. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: Pro    4 Proti 0 Zdržel se    1

Usnesení č. 3/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za předsedu finančního výboru p. Hanu Františákovu. Výše 
odměny činí 2 190,-- Kč měsíčně od 27. 6. 2019. 



Bod č. 4) Volba členů kulturního výboru

Za členy kulturního výboru starosta navrhl p. Mgr. Soňu Dorňákovou Klikovou, p. Jana Motáčka, p. Bc.
Idu Holíkovou, p. Hanu Františákovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro    4 Proti 0 Zdržel se    1
  
Usnesení č. 4/4/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy kulturního výboru p. Mgr. Soňu Dorňákovou Klikovou, p. Jana 
Motáčka, p. Bc. Idu Holíkovou, p. Hanu Františákovou.  

Bod č. 5) Doplnění k     bodu č. 13 ze ZO konaného dne 25.4.2019  

Ohledně pověření  starosty k provádění  rozpočtových opatření  doplňujeme pověření  starosty  i  ke
schvalování 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) § 102 odst. 2 písem. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších zákonů.   
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. 5/4/2019
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  doplnění  usnesení  č.  13/2/2019  o  pověření  starosty  k provádění  i
schvalování 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) § 102 odst. 2 písem. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších zákonů.

Bod č. 6) Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2018

Starosta předložil k projednání Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2018. 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. 6/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2018.                                          

Bod č. 7) Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2018

Starosta předložil k projednání Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2018. 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. 7/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2018.  

Bod č. 8) Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2018

Starosta obce předložil zastupitelstvu Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2018. Je zde 
popsáno hospodaření obce Bezkov i MŠ Bezkov za rok 2018. Přijaté a vyčerpané dotace, nákup 
základních prostředků pro obec. Přílohou Návrhu závěrečného účtu je i zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření, kde byly zjištěny nedostatky v neprovedené inventarizaci majetku k datu 
31. 12. 2018. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na ÚD obce a internetových stránkách obce od
10. 6. 2019. 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. 8/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2018 s výhradou. 
Tímto schválením se návrh závěrečného účtu stává závěrečným účtem.  Odpovědi zveřejněné na 
úřední desce dle § 106 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou v rozporu se
skutečným závěrečným účtem za rok 2018. A to o cca 200 000,-- Kč.                                               

Bod č. 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezkov za rok 
2018 a přijetí nápravného opatření 

Zpráva o výsledku hospodaření byla vypracována na základě zápisu z dílčího přezkoumání 
hospodaření, které proběhlo dne 27. 8. 2018 a na základě výsledku konečného přezkoumání 
hospodaření, které se uskutečnilo dne 28. 5. 2019 v kanceláři Obecního úřadu v Bezkově.  
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání hospodaření obce Bezkov za rok 2018 
byly zjištěny chyby a nedostatky a to v inventarizaci majetku a závazků obce ke dni 31. 12. 2018. 
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. 9/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Bezkov za rok 2018 a přijetí nápravného opatření. Termín dokončení inventur byl stanoven na 30. 9. 
2019.
 

Bod č. 10) Smlouva č. 1030049334/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného
břemene

Smlouva č. 1030049334/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi 
Obcí Bezkov a E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN 



pro provozovatele stavby p. Dobešovou. Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně a to 
částkou 1 000,-- Kč. 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. 10/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy č. 1030049334/001 o smlouvě budoucí a o 
zřízení věcného břemene. 

Bod č. 11) Rozpočtové opatření č. 2/2019

Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 obce 
Bezkov. Došlo ke změně příjmů ve výši 29 000,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 456 000 -- Kč, 
financování 427 000,-- Kč. 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. 11/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatření č. 2/2019, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez připomínek.  

Bod č. 12) Sazebník úhrad - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k     informacím  

Starosta předložil zastupitelům k projednání Sazebník úhrad pro výkon činnosti dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím platný od 1. 7. 2019. Upozornil, že Sazebník úhrad
bude zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce. 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. 12/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje sazebník úhrad – zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím od 1. 7. 2019. 

Bod č. 13) Určení osoby zastupující obec Bezkov na MěÚ ve Znojmě

Starosta obce seznámil zastupitele s nutností pověření- určení osoby, která bude obec Bezkov 
zastupovat na Městském úřadě ve Znojmě, odboru územního plánování. Po vzájemné diskusi 
zastupitelé navrhli na tuto pozici pana starostu Ing. Marka Pokorného. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování: Pro     4 Proti 0 Zdržel se       1               



Usnesení č. 13/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje jako zastupující osobu na odboru územního plánování na MěÚ 
Znojmo pana starostu Ing. Marka Pokorného.   
                    

Bod č. 14) Různé, diskuse a závěr 

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

Starosta ukončil zasedání ZO ve 20:55 hodin.

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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



Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 4  ze dne 27. 6. 2019

Usnesení č. 1/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Miroslava Kubáka, ověřovatele zápisu p. Jana Trojana a p. Tomáše Voříška
b/ následující program zasedání:

1.    Organizační záležitosti
2.    Složení slibu a předání osvědčení náhradníkovi
3.    Volba předsedy finančního výboru
4.    Volba členů kontrolního výboru
5.    Doplnění k bodu č. 13 ze zasedání ZO konaného dne 25. 4. 2019
6.    Účetní závěrka obce Bezkov 
7.    Účetní závěrka MŠ Bezkov  
8.    Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2018 
9.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a přijetí nápravného opatření
10.  Smlouva č. 1030049334/001 o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene
11.  Rozpočtové opatření č. 2/2019
12.  Sazebník úhrad – zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
13.  Určení osoby zastupující obec Bezkov na MěÚ ve Znojmě
14.  Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 2/4/2019
Složení slibu p. Hany Františákové za člena zastupitelstva obce Bezkov bylo schváleno bez připomínek. 

Usnesení č. 3/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za předsedu finančního výboru p. Hanu Františákovu. Výše 
odměny činí 2 190,-- Kč měsíčně od 27. 6. 2019. 

Usnesení č. 4/4/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy kulturního výboru p. Mgr. Soňu Dorňákovou Klikovou, p. Jana 
Motáčka, p. Bc. Idu Holíkovou, p. Hanu Františákovou.

Usnesení č. 5/4/2019
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  doplnění  usnesení  č.  13/2/2019  o  pověření  starosty  k provádění  i
schvalování 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) § 102 odst. 2 písem. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších zákonů.

Usnesení č. 6/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2018.                                          

Usnesení č. 7/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2018.  

Usnesení č. 8/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2018 s výhradou. 
Tímto schválením se návrh závěrečného účtu stává závěrečným účtem.  Odpovědí zveřejněné na 



úřední desce dle § 106 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou v rozporu se
skutečným závěrečným účtem za rok 2018. A to o cca 200 000,-- Kč.                                               

Usnesení č. 9/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Bezkov za rok 2018 a přijetí nápravného opatření. Termín dokončení inventur byl stanoven na 30. 9. 
2019.

Usnesení č. 10/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy č. 1030049334/001 o smlouvě budoucí a o 
zřízení věcného břemene. 

Usnesení č. 11/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedené a schválené rozpočtové 
opatření č. 2/2019, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2019 bez připomínek.  

Usnesení č. 12/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje sazebník úhrad – zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím od 1. 7. 2019. 

Usnesení č. 13/4/2019
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje jako zastupující osobu na odboru územního plánování na MěÚ 
Znojmo pana starostu Ing. Marka Pokorného.   

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Starosta obce:

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


