
Usnesení 

ze 7.  zasedání zastupitelstva  městyse Besednice, dne 14.6.2016, 

v zasedací místnosti úřadu městyse Besednice 

 

55/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje: 

a) Dodavatele na projekt pro stavební povolení na akci 

intenzifikace ČOV VAK projekt s.r.o. České Budějovice. 

b) Dodavatele rekonstrukce VO ulic Školní a Slabošovská 

SETERM CB a.s. České Budějovice. 

c) Dodavatele vybudování parkoviště Hlinice SWIETELSKY 

stavební s.r.o. Kájov. 

56/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje: 

a) Směnnou smlouvu mezi městysem Besednice a panem Josefem 

Laštovičkou s doplatkem pana Laštovičky 28 470,- Kč. 

b) Kupní smlouvu mezi městysem Besednice a paní Oldřiškou 

Wernerovou na částku 12 380,- Kč. 

c) Pronájem části pozemku parcela č. 41/1 cca 260 m
2
 MK střechy 

s.r.o. za roční nájemní cenu 5 200,- Kč na dobu neurčitou 

s 3. měsíční výpovědní dobou. 

57/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje možnost změny 

užívacích práv k bytu č.14 v bytovém domě čp. 94 za podmínek 

doplacení investičního podílu 360 000,- Kč a zhodnocení úhradou 

nájmů k datu převodu. 

58/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje zveřejnění 

záměru na prodej části pozemku parcela č. 3839/1 dle přiloženého 

snímku. 

59/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje zveřejnění 

záměru na pronájem části pozemku dle přiložené specifikace. 

60/2016 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv a smlouvách 

budoucích s E-ON Distribuce zaslaných dne 16.5. a 25.5. 2016. 

61/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ukončení 

veřejnoprávní smlouvy s městem Kaplice na vyřizování dopravních 

přestupků. 

62/2016  Návrh usnesení z jednání finančního výboru: 
 

a) Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí Zprávu 

finančního výboru z výsledků veřejnosprávních kontrol a souhlasí 

s ponecháním nevyčerpaných finančních prostředků organizacím: 



Český svaz včelařů 378,- Kč, Mladý hasič Besednice 29,59 Kč. 

Tyto finanční prostředky budou využity a vyúčtovány v roce 2016. 

b) Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje účetní závěrku 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Besednice, okr. Český Krumlov sestavenou k 31.12.2015, 

s výsledkem hospodaření – ziskem 1678,50 Kč a schvaluje převod 

této částky do rezervního fondu organizace. 

c) Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje účetní uzávěrku 

městyse Besednice sestavenou k 31.12.2015 a rozhodlo o převedení 

dosaženého výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 

5.125.667,04 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 

d) Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční 

hospodaření městyse Besednice a závěrečný účet městyse 

Besednice za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2015 a to s výhradami uvedenými ve Zprávě 

o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá následující opatření 

potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: 
 

- Návrh rozpočtu bude zveřejněn nejméně 15 dnů přede dnem jeho 

projednání v zastupitelstvu územního celku 

Zodpovídá: starosta, místostarosta 
 

- Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva bude 

stanovena v souladu s právním předpisem.    Zodpovídá: starosta 
 

- Smlouvy uzavřené na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž 

cena přesáhne 500 000,- Kč bez DPH, včetně všech jejich změn 

a dodatků budou do 15 dnů od jejího uzavření zveřejněny 

na profilu zadavatele.      Zodpovídá: starosta, místostarosta. 
 

- Bude zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a 

připravovaných operací.                                 Zodpovídá: starosta 
 

- Inventurní soupisy budou obsahovat požadované údaje. 

Zodpovídá: inventarizační komise 
 

Do 15 dnů ode dne ukončení inventarizace za rok 2016 zašle 

městys Besednice přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu 

Jihočeský kraj, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí 

písemnou zprávu o plnění přijatých opatření. 

 



63/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice potvrzuje tímto rozhodnutí 

z pracovního jednání zastupitelstva ze dne 27.4.2016 o odsouhlasení 

výsledků výběrového řízení ze dne 23.3. na realizaci akce Dětské 

hřiště Besednice a schválilo doporučení hodnotící komise 

na dodavatele veřejné zakázky - firmu hřiště.cz, s.r.o. se sídlem 

Příkop 838/6 Brno. 

64/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo na akce, hřiště u základní školy a komunikace směr 

na Buda s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. a potvrzuje tím 

rozhodnutí z pracovního jednání dne 27.4.2016. 

65/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové 

opatření č. 3 /2016 a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016. 

66/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje vydání Opatření 

obecné povahy - změnu č.2 územního plánu Besednice v souladu 

s ustanovením § 54 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jan Zeman   …………………… 

 

 

JUDr. Jiří Císař  …………………… 

 

 

 

 

Zapisovatel:  Marie Brunová  …………………… 

 

 

 

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


