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MĚSTYS BESEDNICE 

 

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 31.01.2019 v zasedací místnosti na radnici 

 
Přítomno:  10 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven:  Stanislav Blecha 
 

Začátek jednání: 19:03 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 usnášení schopné.  
 

Starostka navrhla následující program jednání:  
 

PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.2 

1. Zahájení  
2. Prodej pozemku p.č.3885 v k.ú. Besednici 
3. Zpracování územní studie v lokalitě 12. U. B. v návaznosti na změnu 

územního plánu č.3 

4. Doplnění nedostatků v rámci auditu KÚ JčK 

5. Doplnění usnesení č. 14/2018 a 15/2018 z veřejného zastupitelstva konané dne 
13.12.2018 

6. Rozpočtová změna č. 15 a č. 16 
 
 

1) ZAHÁJENÍ 
 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu paní Mgr. Radku Smolíkovou a paní Bc. Karolinu Kozlovou 
a zapisovatelem slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli k návrhu žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Radku 
Smolíkovou a Bc. Karolinu Kozlovou. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 32/2019 schváleno. 
 

5) DOPLNĚNÍ USNESENÍ Č. 14/2018 A 15/2018 Z VEŘEJNÉHO ZASTUPITELSTVA 
KONANÉ DNE 13.12.2018 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí kontrolu zápisu z veřejného 
zasedání zastupitelstva ze dne 13.12.2018 a dle připomínek ověřovatele starostka navrhla doplnit 
usnesení č. 14/2018 a č. 15/2018.  
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 33/2019 ZM bere na vědomí. 
 

Starostka promítala usnesení č. 14/2018 a č. 15/2018 dataprojektorem a vysvětlila, jak budou usnesení 
doplněna. Starostka přečetla návrh usnesení č. 34/2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice doplňuje usnesení č. 14/2018 o formulaci 
„a zároveň se stává předsedou této komise pan Ing. Petr Paťha“.  
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 34/2019 schváleno. 
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Ing. Paťha se vyjádřil ke svému hlasování.  
 

Starostka seznámila přítomné s návrhem usnesení č. 35/2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice doplňuje usnesení č. 15/2018. Dalším členem 
se stává paní Věra Ševčíková. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 35/2019 schváleno. 
/Příloha č. 3 
 

3) ZRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE V LOKALITĚ 12. U.B. V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU č.3 

 

Starostka vysvětlila další návrh usnesení, který byl následně zrušen, a nebylo o něm hlasováno. 
Ing. Novotná (dále jen místostarostka) vysvětlila, jakým způsobem lze územní studii v této lokalitě 
vyřešit. Vznesené dotazy byly místostarostkou zodpovězeny. 
 

4) DOPLNĚNÍ NEDOSTATKŮ V RÁMCI AUDITU KÚ JčK 
 

Starostka vysvětlila bod č. 4 a promítala usnesení č. 155/2018 dataprojektorem, poté přečetla návrh 
usnesení č. 36/2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice doplňuje usnesení č. 155/2018 ze dne 27.6.2018 
o formulaci „Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet 
za rok 2017 „a to s výhradami“, a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
přijímá následující opatření:….. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 36/2019 schváleno. 
/Příloha č. 4 
 

Starostka seznámila přítomné s dalším usnesením, které se týká změny zřizovací listiny se ZŠ a MŠ 
Besednice. Starostka přečetla návrh usnesení č. 37/2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí změnu zřizovací listiny mezi 
Městysem Besednice a ZŠ a MŠ Besednice v dodatku č. 4 a č. 5. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 37/2019 schváleno. 
/Příloha č. 5 
 

6) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 15 A Č. 16 
 

Starostka seznámila přítomné s rozpočtovými změnami č. 15 a č. 16 za rok 2018. Dokumenty byly 
promítány dataprojektorem. Po seznámení s dokumenty byly vznesené dotazy občanů, které se týkaly 
rozpočtových změn starostkou a místostarostkou zodpovězeny.  
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové změny č. 15 a č. 16.  
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 38/2019 schváleno. 
/Příloha č. 6 
 

2) PRODEJ POZEMKU p.č. 3885 v k.ú. Besednici 
 

Zastupitelstvo městyse Besednice projednalo žádost manželů Horejšových o prodeji pozemků v k. ú. 
Besednice. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje prodej pozemků KN manželům 
Janovi a Evě Horejšovým: 

- p.č. 3885/2, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 10 m
2
 za cenu 30,00 Kč/m

2
 a 

- p.č. st. 546, zastavěná plocha, o výměře 8 m
2
 za cenu 50,00 Kč/m

2
 k.ú. a obec 

Besednice. 
- Pozemky jsou oddělené na základě GP č. 591-23/2018 z pozemkové parcely KN p.č. 

3885, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. a obec Besednice. Veškeré související 
náklady s vkladovým řízením uhradí strana kupující. 

 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 39/2019 schváleno. 
 

Diskuze:  
 

Starostka vzala na vědomí připomínky občanů k prohrnování na hřbitově a k prohrnování traktorem 
(sníh je nahrnut ke vjezdům do domů).  
 
Připomínky byly vzneseny také na parkování u kostela, kde se parkuje na chodníku na nepřehledném 
místě. Starostka uvedla, že v budoucnu se budou řešit u bývalé školky i parkovací místa. 
 
Proběhla diskuse občanů i zastupitelů k letáčku ke 100. letému výročí republiky. 

 
Starostka poděkovala přítomným zastupitelům i občanům za účast a ukončila zasedání zastupitelstva 
městyse Besednice. 
 

Jednání ukončeno v 19:47 hodin. 
 

Přílohy k zápisu: 
 
Příloha č.1/  Prezenční listina  
Příloha č.2/  Pozvánka a program jednání 
Příloha č.3/  Usnesení z 2. zasedání ZM ze dne 13.12.2018 
Příloha č.4/  Usnesení ze 17. zasedání ZM ze dne 27.6.2018 
Příloha č.5/  Dodatek č. 4 a č. 5 ke zřizovací listině 
Příloha č.6/  RZ č. 15 a č. 16 
Příloha č.7/ Hlasování členů ZM 
 

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

Ověřovatelé zápisu:  Bc. Karolina Kozlová  ………………………………… 
 

 
Mgr. Radka Smolíková ………………………………… 

 
 
 

Zapisovatel:   Hana Švarcová  ………………………………… 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven 06.02.2019. 


