MĚSTYS BESEDNICE
ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE
konaného 27.02.2020 v zasedací místnosti na radnici
Přítomno:
Omluven:

10 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1
Ing. Michaela Novotná

Začátek jednání:

18:05 hodin

Jednání zahájila starostka městyse Ing. Alena Koukolová (dále jen starostka), přivítala přítomné
zastupitele a občany. Starostka konstatovala, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční
většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Informovala přítomné, že jednání bude nahráváno pro účely
zápisu.
1) ZAHÁJENÍ
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu pana Vladislava Havlíčka a pana Jana Zemana.
Zapisovatelem slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Vladislava
Havlíčka a pana Jana Zemana. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 138/2020 schváleno.
/Příloha č. 2

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Starostka navrhla schválit program jednání. Dataprojektorem promítala program, který byl vyvěšen na
úřední desce. Dále promítla nový program jednání a navrhla schválit změnu programu veřejného
zastupitelstva. Vysvětlila změnu bodu jednání. Nikdo nevznesl žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje změnu program veřejného
zastupitelstva konané dne 27.02.2020.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 139/2020 schváleno.

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.3
1. Zahájení
2. Zprávy výborů, komisí a školské rady
3. Uzavření nájemní smlouvy – Besednická pouť
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5. Dotační titul z programu Podpora rozvoje regionů 2019+.
6. Různé
Schválený PROGRAM /Příloha č.4
1. Zahájení
2. Zprávy výborů, komisí a školské rady
3. Uzavření nájemní smlouvy – Besednická pouť
4. Dohoda o zajištění přístupu k nemovitosti odpovídající služebnosti cesty a stezky
5. Dotační titul z programu Podpora rozvoje regionů 2019+
6. Různé
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Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva
ze dne 03.02.2020. Promítala podepsaný zápis z 10. zasedání ZM dne 03.02.2020. Zastupitelé neměli
žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu z veřejného
zasedání zastupitelstva ze dne 03.02.2020.
Usnesení č. 140/2020 přijato.
/Příloha č. 5
2) ZPRÁVY VÝBORŮ, KOMISÍ A ŠKOLSKÉ RADY
Starostka požádala předsedy výborů, aby informovali přítomné o činnosti výborů a komisí v minulém
roce.
Předseda finančního výboru informoval o činnosti výboru v roce 2019. O činnosti kontrolního výboru
za rok 2019 informoval předseda kontrolního výboru. Jedna z kontrol proběhla i v Základní škole,
pan Klein poukázal na problematiku vody ve škole. Proběhla diskuze mezi zastupiteli. Paní Doubravská
informovala o činnosti SPOZ za loňský rok. Ing. Paťha informoval přítomné o jednání dotační
a investiční komise za rok 2019. Sdělil naplánované dotační tituly pro rok 2020. Diskuze mezi
zastupiteli. Paní Paťhová informovala o jednání školské rady. Starostka promítala Zápis z 5. zasedání
školské rady ZŠ a MŠ Besednice konané dne 03.12.2019.
Starostka navrhla vzít na vědomí zprávy všech výborů, komisí a školské rady za rok 2019. Zprávy byly
promítány dataprojektorem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí zprávy všech výborů, komisí
a školské rady za rok 2019.
Usnesení č. 141/2020 přijato.
/Příloha č. 6
3) UZAVŘENÍ NÁJENÍ SMLOUVY – BESEDNICKÁ POUŤ
Starostka navrhla schválit Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi Městysem Besednice a panem
Jaroslavem Holým. Smlouvu promítala dataprojektorem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi
Městysem Besednice a panem Jaroslavem Holým.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 142/2020 schváleno.
/Příloha č. 7

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

4) DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ SLUŽEBNOSTI
CESTY A STEZKY
Starostka navrhla schválit Dohodu o zajištění přístupu k nemovitosti odpovídající služebnosti cesty
a stezky uzavřenou mezi Městysem Besednice a panem Michalem Mesárošem. Starostka promítala
diaprojektorem Dohodu o zajištění přístupu k nemovitosti odpovídající služebnosti cesty a stezky
a nákres k využívání pozemku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje Dohodu o zajištění přístupu k nemovitosti
odpovídající služebnosti cesty a stezky uzavřenou mezi Městysem Besednice a panem Michalem
Mesárošem.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 143/2020 schváleno.
/Příloha č. 8,9

10
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5) DOTAČNÍ TITUL Z PROGRAMU PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+
Starostka navrhla vzít na vědomí registraci akce dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj,
program 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+. Název akce: Rekonstrukce a přístavba objektu,
parc.č.st.137, parc.č.257/8, 257/11, 252/2 v k.ú. Besednice. Starostka sdělila občanům informace
o dotaci. Nikdo nevznesl žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí registraci akce dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj, program 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+. Název akce:
Rekonstrukce a přístavba objektu, parc.č.st.137, parc.č.257/8, 257/11, 252/2 v k.ú. Besednice.
Usnesení č. 144/2020 přijato.
6) RŮZNÉ
Starostka seznámila přítomné s podáním žádosti na dotační titul Podpory rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství, poskytovaný MFČR. Dále předložila investiční záměr
s předběžným rozpočtem na vybudování přístavby MŠ a následné uvolnění prostoru pro školní družinu
v budově školy. Nikdo nevznesl žádné připomínky.
Starostka informovala občany o řešení problému s vodou v Malči.
Starostka zodpověděla dotazy občanů týkající se parkování v ulici Ke Koupališti a u čp. 307. Následně
proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany.
Starostka poděkovala všem přítomným za účast.
Jednání ukončeno v 18:57 hodin.
Přílohy k zápisu:
Příloha č.1/
Příloha č.2/
Příloha č.3/
Příloha č.4/
Příloha č.5/
Příloha č.6/
Příloha č.7/
Příloha č.8/
Příloha č.9/

Prezenční listina
Hlasování členů ZM
Pozvánka a program jednání
Změna programu
Zápis z 10. zasedání ZM dne 03.02.2020
Zápis z 5. zasedání školské rady ZŠ a MŠ Besednice konané dne 03.12.2019
Smlouva o nájmu pozemku
Dohodu o zajištění přístupu k nemovitosti odpovídající služebnosti cesty a stezky
Vymezení dohody

Starostka městyse:

Ing. Alena Koukolová

…………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Vladislav Havlíček

…………………………………

Jan Zeman

…………………………………

Hana Švarcová

…………………………………

Zapisovatel:
Zápis vyhotoven 02.03.2020.
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