
USNESENÍ 
z 17. veřejného zasedání zastupitelstva 

městyse Besednice 

dne 11.02.2021 v 18.00 hod v zasedací 

místnosti radnice. 
 

 

 

Usnesení č.: 

 

 209/2021 

 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Michaelu 

Novotnou a pana Stanislava Blechu. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu 

Švarcovou. 

210/2021  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program veřejného zastupitelstva 

konané dne 11.02.2021.  

211/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 

z 16. zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2020. 

212/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření 

č. 17/2020, č. 1/2021 a č. 2/2021, a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 

213/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice revokuje usnesení č. 198/2020 ze dne 

17.12.2020 týkající se uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem 

Besednice, Vladislavem Havlíčkem a Jiřinou Havlíčkovou. Smlouva je nahrazena 

Smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

214/2021 

          Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi Městysem Besednice, Vladislavem Havlíčkem a Jiřinou 

Havlíčkovou. Důvodem uzavření smlouvy je vybudování kanalizace na pozemku parc. 

č. 67/12 v k.ú. Besednice, vše na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti ze dne 17.04.2018. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

215/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu na 

veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb., 

v majetku městyse Besednice s Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Smlouva 

o zemědělském pachtu bude uzavřena mezi Městem Trhové Sviny (Propachtovatel I.), 

Městysem Besednice (Propachtovatel II.) a Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. 

(Pachtýř). 

 

 



216/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o díle uzavřené mezi Městysem Besednice a firmou VIDOX s.r.o. týkající se změny ceny díla.  

 

217/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Smlouvy o svozu a přijetí 

směsného komunálního odpadu na Řízenou skládku pevného odpadu Bukovsko ze dne 

27.01.2021. Smlouva je uzavřena mezi Městysem Besednice a Technickými službami Kaplice 

spol.s.r.o. 

 

218/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů uzavřenou mezi Městysem Besednice a obcí Ločenice. Dohoda se týká upravení 

vztahů mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů ve smyslu § 8 odst. 3 a § 8 odst. 15 

písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., tak, aby bylo zajištěno jejich plynulé provozování a vymezení 

vzájemných práv a povinností při předávce pitné vody. A dále pověřuje starostku k jejímu 

podpisu. 

 

219/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo a Dodatku 

č. 1, uzavřené mezi Městysem Besednice a VIDOX s.r.o., týkající se stavebních úprav garáže - 

akce: Rekonstrukce a přístavba objektu na Kopci čp.97.  

 

220/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Dodatek č.1 k Smlouvě o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů. Dodatek se týká pověření firmy Marius Pedersen a.s. k plnění 

základních povinností vyplývající ze smlouvy. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 
 

 

 

Starostka městyse: Ing. Alena Koukolová  ………………………………… 

 
 

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Blecha  ………………………………… 

  

 
Ing. Michaela Novotná ………………………………… 

 
 

Zapisovatel:  Hana Švarcová  ………………………………… 

 


