
Usnesení 

z 15.  zasedání zastupitelstva  městyse Besednice, dne 14.2.2018, 

v zasedací místnosti úřadu městyse Besednice 

 

133/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje rozpočet 

městyse Besednice na rok 2018 jako schodkový. Příjmy 18 137 000,- 

Kč a výdaje 28 795 000,- Kč. Rozdíl bude financován z přebytku 

minulých let.  

 

134/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje střednědobý 

rozpočtový výhled na roky 2019 až 2022.   

 

135/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice rozhodlo v souladu 

s ustanovením §44 písmene a) zákona č. 183/2006Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o 

pořízení změny č. 3 územního plánu Besednice. Změna č. 3 bude 

pořizována zkráceným způsobem dle § 55 b. odst.1 zákona č. 

183/2006 Sb. Současně zastupitelstvo schvaluje aby určeným 

zastupitelem byl starosta, který bude spolupracovat při pořizování 

změny s pořizovatelem a zhotovitelem ÚPD a pořizovatelem změny – 

fyzická osoba, která splňuje kvalifikační požadavky  dle § 24 

stavebního zákona.  

 

136/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1040012881/001 a smlouvy o věcném břemeni č. CB-

014330036008/001.   

  

137/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje předložený 

rozpočet  SMO regionu Pomalší včetně rozpočtového výhledu na roky 

2018 až 2020. 

 

138/2018   Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření 

smlouvy o pronájmu veřejného prostranství na umístění pouťových 

atrakcí s panem Jaroslavem Holým Růžová 16, České Budějovice na 

roky 2018 a 2019 za poplatek 15 000,- Kč za každou pouť. 

 



139/2018      Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje přeložení 

autobusová zastávky dle varianty č. 1 předloženého řešení 

autobusových zastávek.  

 

140/2018       Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Ing. Novotné 

na funkci ve finančním výboru a školském výboru a zároveň volí jako 

člena finančního výboru Ing. Dušana Tripese a členkou školského 

výboru Ing. Alenu Koukolovou. 

 

141/2018     Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje dokument : 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice, reg. č. 

projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15-005/0000709, tak jak byl předložen. 

 

142/2018      Zastupitelstvo městyse Besednice ruší obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2015 o použití účelových prostředků Fondu rozvoje 

bydlení.  

 

 

 

  

 

Zapisovatel :                         Věra Ševčíková ……………………. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :              JUDr. Jiří Císař……........ .………… 

 

 

         Vladislav Havlíček ……………….. 

 

 

 

 

 

Starosta městyse :      Jaroslav Klein …………………..    
 


