
Usnesení 

ze 17.  zasedání zastupitelstva městyse Besednice, dne 27.6.2018, 

v zasedací místnosti úřadu městyse Besednice 

 

153/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje účetní uzávěrku 

městyse Besednice za rok 2017 a rozhodlo o převedení dosaženého 

výsledku hospodaření 3 723 264,98 Kč na nerozdělený zisk minulých 

let.  

 

154/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje účetní uzávěrku 

Základní a mateřské školy za rok 2017 a schvaluje převod výsledku 

hospodaření  + 10 702,- Kč a to 6 000,- do fondu odměn a 4 702,- Kč 

do rezervního fondu.   

 

155/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční 

hospodaření a závěrečný účet za rok 2017 a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2017 a přijímá následující opatření : 

Schválený rozpočet bude obsahovat závazné ukazatele, jimiž se mají 

povinně  řídit zřízené právnické osoby při svém hospodaření ( ZŠ a MŠ) 

Zjištěné inventarizační rozdíly budou zúčtovány do období , za které se 

ověřuje stav majetku. 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou obsahovat 

náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb. 

Při schvalování rozpočtu bude uvedeno zda je vyrovnaný , přebytkový 

nebo schodkový. 

Inventarizace nebude zahájena dříve jak čtyři měsíce před rozvahovým 

dnem . 

Do 28.2.2019 zašle městys oddělení přezkumu zprávu o plnění  

přijatých opatření.  

 

156/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje dodatek č. 3 ke 

smlouvě o dílo mezi Městysem Besednice a závodem Swietelsky 

stavební s.r.o. , odštěpný závod Dopravní stavby Jih se sídlem Pražská 

tř. 495/58, 370 04 České Budějovice. Jedná se o změnu rozsahu prací a 

nová cena díla Intenzifikace ČOV Besednice. 

 

157/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí zprávu o 

hospodaření SLS.   



  

158/2018 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje rozpočtové 

změny č. 13 a 14/2017, bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4, 5/2018 

a schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2018. 

 

159/2018  Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje výsledek 

výběrového řízení na realizaci akce tepelné čerpadlo v budově úřadu 

městyse a potvrzuje výběr dodavatele Kostečka Group s.r.o.   

 

 

 

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

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :         Karel Šafránek        …... .…………….. 

 

 

           Jan Zeman               ………..………… 

 

 

 

 

 

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


