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MĚSTYS BESEDNICE 

 

ZÁPIS ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 19.09.2019 v zasedací místnosti na radnici 

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

Začátek jednání: 18:08 hodin 
 

Jednání zahájila starostka městyse Ing. Alena Koukolová ¨omluvila se za problémy s technikou. 
 
(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 Ing. Petra Paťha a pana Vratislava Brabce 
a zapisovatelem slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Petra 
Paťhu a pana Vratislava Brabce. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 90/2019 schváleno. 
/Příloha č. 2 
 
Starostka promítala dataprojektorem program jednání a navrhla schválit změnu programu a vypuštění 
bodů: Územní studie SO.12.B/U, Odvodnění místní komunikace v ulici V Zahrádkách, z důvodu 
připomínek občanů. Proběhla diskuze mezi zastupiteli. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje změnu programu veřejného 
zastupitelstva konané dne 19.9.2019, Zrušené body: Územní studie SO.12.B/U, Odvodnění místní 
komunikace v ulici V Zahrádkách. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 1 
Usnesení č. 91/2019 schváleno. 
/Příloha č. 3,4 
 

 PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.3 
 

1. Zahájení  
2. Rozpočtové změny č. 8,9,10,11 
3. Uzavření smluv o věcném břemeni 
4. Zmařené investice 
5. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 – 2028 
6. Různé, diskuze 

 

Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 
27.06.2019. Promítala podepsané usnesení z 6. zasedání ZM dne 27.06.2019. Zastupitelé neměli žádné 
připomínky. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu z veřejného 
zasedání zastupitelstva ze dne 27.6.2019. 
 

Usnesení č. 92/2019 přijato. 
/Příloha č. 5 
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2)  ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 8,9,10,11  
 
Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 8.9.10, 11 a schválit rozpočtové opatření č. 12. 
Dále pověřit Ing. Alenu Koukolovou k podpisu darovací smlouvy č.03/2019 s firmou ICOS Český 
Krumlov, o.p.s. Správce rozpočtu osvětlila jednotlivé změny v rozpočtových změnách. Starostka 
promítala zmíněné rozpočtové změny a smlouvu s firmou ICOS Český Krumlov, o.p.s. Nebyly 
vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8, 9,10 
a 11. Dále schvaluje rozpočtové opatření č. 12 a v rámci tohoto opatření pověřuje Ing. Alenu 
Koukolovou k podpisu darovací smlouvy č.03/2019 s firmou ICOS Český Krumlov, o.p.s. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 93/2019 schváleno. 
/Příloha č. 6,7 
 
 

3)  UZAVŘENÍ SMLUV O VĚCNÉM BŘEMENI  
 
Starostka navrhla schválit Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: CB-014330049437/001                 
a č.: CB-014330021187/002. Smlouvy byly promítány dataprojektorem. Nikdo z přítomných neměl 
připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č.: CB-014330049437/001. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 94/2019 schváleno. 
/Příloha č. 8 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č.: CB-014330021187/002. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 95/2019 schváleno. 
/Příloha č. 9 
 
 

4) ZMAŘENÉ INVESTICE 
 
Starostka promítala Zápis z kontrolního výboru. Starostka a pan Klein se vyjádřili k obsahu zápisu. 
Diskuze mezi zastupiteli. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany. Starostka navrhla, 
aby se diskuze k ZTV Besednice – JIH přesunula na konec. Schváleno usnesením č. 97/2019. 
 
Zastupitelé se bez usnesení domluvili, že starostka vypracuje projekt na hasičárnu na místě bývalé 
školky (čp. 97). PRO 9    PROTI 1.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí připomínky kontrolního 
výboru týkající se realizace investičních akcí v návaznosti na jednání výboru. 
 
Usnesení č. 96/2019 přijato. 
/Příloha č. 10 
 
5) PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA OBDOBÍ 2019 – 2028 
 
Starostka navrhla schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 – 2028 
a vyjádřila se k Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Proběhla diskuze mezi zastupiteli. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Plán financování obnovy vodovodů 
a kanalizací na období 2019 – 2028. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 98/2019 schváleno.  
/Příloha č. 11 
 
6) RŮZNÉ, DISKUZE 
 
Starostka navrhla pověřit kontrolní výbor k provedení kontroly příspěvkové organizace Základní školy 
a Mateřské školy Besednice, okr. Český Krumlov. Diskuze mezi občany. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly 
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Besednice, okr. Český Krumlov, období 
od 1/2019 – 9/2019. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 1 
Usnesení č. 99/2019 přijato. 
 

 

Ing. Novotná (dále jen místostarostka) sdělila přítomným informace o Územní studii SO.12.B/U. 
Vysvětlila, proč byl tento bod vypuštěn z programu. Proběhla diskuze mezi občany.  
 
19:56 odešla Mgr. Smolíková. 
 
Proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany ohledně ZTV Besednice – JIH. 
 
Zastupitelé se bez usnesení domluvili, že budou pokračovat v přípravě na ZTV JIH.   PRO 7   PROTI 2.   
 
Starostka navrhla schválit změnu projektové dokumentace na ZTV Besednice – JIH, na dvě etapy 
(horní a dolní část), která byla promítána dataprojektorem. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí s rozdělením projektové dokumentace 
na ZTV Besednice – JIH na 2 etapy. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 7  PROTI    2  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 97/2019 přijato. 
/Příloha č. 12 
 

Diskuze 
 

Starostka spolu s místostarostkou informovaly přítomné: 

- žádost na odkup pozemků, proběhla diskuze mezi zastupiteli, /Příloha č. 13 

- možnost rozvozu obědů seniorům, 

- žádost na pouť zaslali dva žadatelé, 

- projekt ZŠ – projekt hřiště ZŠ, 

- připravuje se darovací smlouva na převod kaple Betlémské Církve československé husitské, 

- o podání žádosti na prořezání stromů v aleji firme SUSJK, 
 

- v prosinci se bude konat Betlém u kostela,  

- v pondělí pietní akt k výročí 105. výročí narození plk. Vojtěcha Smolíka, 

- dne 28.09.2019 Heligonkáři, běh Marunka a zábava v sále Hostince u Martínků, 

- dne 28.10.2019 sázení stromů + drakiáda, 

- dne 16.11.2019 2. Obecní bál ve stylu 80. let. 
 
Jednání ukončeno v 20:32 hodin. 
 

https://www.ccsh.cz/
https://www.ccsh.cz/
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Přílohy k zápisu: 
 
Příloha č.1/  Prezenční listina  
Příloha č.2/  Hlasování členů ZM  
Příloha č.3/  Pozvánka a program jednání 
Příloha č.4/  Změna programu 
Příloha č.5/  Usnesení z 6. zasedání ZM dne 27.6.2019 
Příloha č.6/  RZ č. 8,9.10.11.12 a Fin 2-12 M  
Příloha č.7/  Darovací smlouva č.03/2019 
Příloha č.8/ Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330049437/001 
Příloha č.9/ Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330021187/002 
Příloha č.10/ Zápis z jednání kontrolního výboru, které se konalo dne 19.6.2019 v zasedací místnosti ÚM 
Příloha č.11/ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 
Příloha č.12/ ZTV Besednice  
Příloha č.13/ Žádost o odkup pozemků 

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

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Petr Paťha   ………………………………… 
 

 
Vratislav Brabec  ………………………………… 

 
 
 

Zapisovatel:   Hana Švarcová  ………………………………… 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven 25.09.2019. 


