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MĚSTYS BESEDNICE 

 

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 21.02.2019 v zasedací místnosti na radnici 

 
Přítomno:  10 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven:  Jan Zeman 
 

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 usnášení schopné. Informovala přítomné, že jednání bude nahráváno.  

 
 

1)  ZAHÁJENÍ 
 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu paní Ing. Michaelu Novotnou a paní Mgr. Zdeňku 
Řehoutovou a zapisovatelem slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Michaelu 
Novotnou a Mgr. Zdeňku Řehoutovou.  Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 40/2019 schváleno. 
 
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 31.1.2019. 
Promítala podepsané usnesení z 31.1.2019. Zastupitelé neměli žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu z veřejného 
zasedání zastupitelstva ze dne 31.1.2019. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 41/2019 ZM bere na vědomí. 
/Příloha č. 2 
 
Starostka navrhla program jednání dle přiložené pozvánky a program promítala dataprojektorem. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.4 

1. Zahájení  
2. Schválení rozpočtu 2019 
3. Schválení záměru vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ. 
4. Školská rada 
5. Cenový výměr – hřbitov 
6. Dotace MMR – Program rozvoje venkova, schválení podání žádosti o dotaci 
7. Územní plánování – pořízení územní studie pro část lokality SO.12.B/U 
8. Ostatní 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program jednání zastupitelstva 
městyse Besednice. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 42/2019 schváleno. 
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2)  SCHVÁLENÍ ROZPOČTU 2019 
 
Starostka navrhla schválit rozpočet na rok 2019. Uvedla, že byl vyvěšen na úřední desce. Rozpočet 
promítala dataprojektorem a předložila změny v návrhu rozpočtu na rok 2019. Jednalo se o změny 
v paragrafech – sběr a svoz komunálního odpadu – příloha. Zastupitelé nevznesli k návrhu žádné 
protinávrhy. Starostka vzala na vědomí připomínky paní účetní. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2019 
včetně změn v paragrafech uvedených v příloze. Příjmy 20.334.000,-Kč, výdaje 19.864.000,-Kč, 
financování 470.000,-Kč. Závazné ukazatele: neinvestiční transfery zřízené příspěvkové 
organizaci ZŠ a MŠ Besednice ve výši 2.200.000, -Kč. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 43/2019 schváleno. 
/Příloha č. 5, č. 6, č.7  
 
Starostka navrhla schválit veřejnoprávní smlouvu a poskytnutí dotací organizacím. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje veřejnoprávní smlouvu a poskytnutí 
individuálních dotací organizacím, viz příloha, a pověřuje starostku Ing. Alenu Koukolovou 
k uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 44/2019 schváleno. 
/Příloha č. 8 
 
3)  SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA MÍSTO ŘEDITELE ZŠ 
 
Starostka navrhla schválit následující usnesení. Starostka vysvětlila jednotlivé body usnesení. 
Zastupitelé nevznesli k návrhu žádné protinávrhy. Občané neměli žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice přijímá takto formulované usnesení: 
 

Městys Besednice (starostka) v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění,  

1. oznamuje končící funkční období na funkci ředitele ZŠ a MŠ Besednice, Školní 228, 382 81 
Besednice ke dni 4.9.2019. 

2. vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Besednice, Školní 228, 
382 81 Besednice s předpokládaným nástupem 5.9.2019. Podmínky konkursního řízení budou 
zveřejněny na úřední desce. 

3. požádá Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena 
konkursní komise a deleguje odborníka v oblasti státní správy, 

4. vyzve ředitele ZŠ a MŠ Besednice, Školní 228, 382 81 Besednice, aby zorganizoval volbu zástupce 
z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil zřizovateli zápisem o volbě. 

5. pověřuje paní Marii Brunovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní komise. 

Usnesení č. 45/2019 bylo přijato. 
 
4)  ŠKOLSKÁ RADA 
 
Starostka navrhla zvolit členy školské rady. Zastupitelé nevznesli k návrhu žádné protinávrhy. Občané 
neměli žádné připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice volí členy školské rady: Mgr. Radka Smolíková 
a Bc. Karolina Kozlová, a zároveň schvaluje jejich měsíční odměnu v souladu s usnesením 
č. 16/2018 ze dne 13.12.2018. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 46/2019 schváleno. 
 
Starostka navrhla vzít na vědomí nové složení školské rady. Nikdo nevznesl žádné připomínky.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí nové složení školské rady. 
Za rodiče – Mgr. Jitka Bláhová a Ludmila Paťhová, za učitele – Mgr. Lenka Brothánková 
a Mgr. Irena Hubená. 
 

Usnesení č. 47/2019 bylo přijato. 
 
5)  CENOVÝ VÝMĚR – HŘBITOV 
 
Starostka navrhla schválit Cenový výměr k nájmu hrobového místa. Cenový výměr promítala 
dataprojektorem. Zastupitelé nevznesli k návrhu žádné protinávrhy. Starostka zodpověděla připomínky 
občanů.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Cenový výměr k nájmu hrobového 
místa. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 48/2019 schváleno. 
/Příloha č. 9 
 
6)  DOTACE MMR – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA, SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
O DOTACI 
 
Ing. Michaela Novotná (dále jen místostarostka) přečetla následující návrh usnesení. Ing. Paťha uvedl, 
že s tímto záměrem nesouhlasí a navrhuje jiný záměr – přestavbu na byty. Proběhla diskuze o využití 
budovy mezi zastupiteli. Občané měli připomínky, které zastupitelstvo vzalo na vědomí. Pokračovala 
diskuze mezi zastupiteli a občany. Místostarostka navrhla schválit podání žádosti o dotaci do dotačního 
titulu MMR č. 117d8219E. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního 
titulu MMR č. 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov v rámci Programu rozvoje 
venkova na rekonstrukci budovy ve vlastnictví městyse v souladu s projektovou dokumentací 
„Rekonstrukce a přístavba objektu Na Kopci č.p. 97, Besednice“ 
 

Výsledek hlasování:   PRO 7  PROTI    3  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 49/2019 schváleno. 
 
7)  ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE PRO ČÁST LOKALITY SO.12.B/U 
 
Místostarostka vysvětlila návrh usnesení a následně přečetla následující návrh usnesení. Proběhla 
diskuze mezi zastupiteli, následně proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice: 
 

1. bere na vědomí informaci o pořízení územní studie pro část lokality SO.12.B/U dle platného 
územního plánu Besednice 
2. schvaluje pořizovatele této územní studie Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, 

územního plánování a památkové péče 

3. určuje v souladu s §47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění) určeného 

člena zastupitelstva, Ing. Michaelu Novotnou, místostarostku městyse, pro oblast územního plánování, a 

to na dobu celého volebního období. 
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Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 1 
Usnesení č. 50/2019 bylo přijato. 
 
8)  OSTATNÍ 
 

Starostka navrhla vzít na vědomí nový Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva městyse 
Besednice, který promítala dataprojektorem. Nikdo nevznesl připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí nový Jednací řád Kontrolního 
výboru zastupitelstva městyse Besednice. 
 

Usnesení č. 51/2019 bylo přijato. 
/Příloha č. 10 
 
Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtovou změnu č. 11. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 11. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 52/2019 bylo přijato. 
/Příloha č. 11 

 
Diskuze: 
 
Starostka informovala občany o platnosti Obecně závazné vyhlášky č. 01/2009. Upozornění promítala 
dataprojektorem. Následně proběhla diskuze k tomuto tématu. 
 
Starostka byla vyzvána, aby informace o konání zastupitelstva byla kromě zveřejnění na úřední desce 
vyvěšena i v prodejně. 
 
Proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany o ulici Na Kopci.  
 
Diskuze mezi občany a zastupiteli ohledně kamer na koupališti.  
 
Starostka poděkovala přítomným zastupitelům i občanům za účast a ukončila zasedání zastupitelstva 
městyse Besednice. 
 

Jednání ukončeno v 19:16 hodin. 
 

 
Přílohy k zápisu: 
 
Příloha č.1/  Prezenční listina  
Příloha č.2/  Usnesení z 3. mimořádného zasedání ZM dne 31.1.2019  
Příloha č.3/  Hlasování členů ZM 
Příloha č.4/  Pozvánka a program jednání 
Příloha č.5/  Návrh rozpočtu roku 2019 
Příloha č.6/  Změna rozpočtu na rok 2019 
Příloha č.7/  Tabulka dotací organizacím a spolkům 
Příloha č.8/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 
Příloha č.9/ Cenový výměr k nájmu hrobového místa  
Příloha č.10/ Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva městyse Besednice 
Příloha č.11/ RZ č. 11 
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Starostka městyse:  Ing. Alena Koukolová ………………………………… 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Michaela Novotná  ………………………………… 
 

 
Mgr. Zdeňka Řehoutová ………………………………… 

 
 
 

Zapisovatel:   Hana Švarcová  ………………………………… 
 
 
 
Zápis vyhotoven 27.02.2019. 


