
Usnesení 

z 9.  zasedání zastupitelstva  městyse Besednice, dne 6.12.2016, 

v zasedací místnosti úřadu městyse Besednice 

 

75/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje revokaci 

usnesení č. 56/2016, směnná smlouva mezi městysem Besednice a 

panem Josefem Laštovičkou a schvaluje kupní smlouvu s Josefem 

Laštovičkou na odprodej pozemků z majetku městyse, parcela č. 

3921/30 a parcela č. 4196/2 za dohodnutou cenu 29 560,- Kč.      

76/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření 

darovací smlouvy s Jihočeským Krajem a převede : 

a) Ve prospěch Jihočeského Kraje pozemky, parcely č. 3894/8, 

216/4, 219/8, 1100/52, 3917/3, 268/2 3078/3 3078/5, 3124/2, 

3408/2, 3893/13, 3548/40, 3894/5 3894/6 a 1978/10 o celkové 

výměře 4314 m2 v k.ú. Besednice.   

b) Přijme od Jihočeského kraje pozemky, parcely č. 4173//9, 

4173/10, 4173/11, 4173/12, 3913/7, 3913/5 a 3155/2  o celkové 

výměře 2083m2 v k.ú. Besednice. 

77/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí kontrolu 

plnění rozpočtu za období leden a říjen 2016.   

78/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje rozpočtová 

opatření č. 8,9,10 a zároveň zplnomocňuje starostu Jaroslava Kleina, 

případně místostarostu ing. Dušana Tripese k provádění nezbytných 

rozpočtových změn v období kdy není zasedání zastupitelstva s tím, 

že budou projednány na nejbližším zasedání ZM.  

79/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje rozpočet na 

rok 2017. Příjmy 21 387 000,- Kč a výdaje 21 387 000,- Kč.  

80/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje směrnici o 

zadávání veřejných zakázek.  

81/2016 Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 

2017 , vodné 32,13 Kč á 1 m3, stočné 17,08 Kč á 1 m3. 

82/2016 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje dodatek  č. 1 

ke smlouvě o dílo uzavřený dne 26.5.2016 se zhotovitelem 

SWIETELSKY stavební s.r.o. na realizaci víceúčelového hřiště. 

Jednalo se o nalajnování hřiště a celková částka realizace tak 

představuje 173 730,- Kč bez DPH.  



83/2016  Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje oznámení 

živnosti Živnostenskému úřadu v návaznosti na uzavření smlouvy 

s Českou poštou na zajištění poštovních služeb. 

84/2016  Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí s konáním 

Rallye Český Krumlov v roce 2017 v rozsahu uvedeném v žádosti. 

85/2016  Zastupitelstva městyse Besednice v rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2017  schvaluje zajištění vlastních zdrojů na pořízení 

dopravního automobilu pro potřeby Jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů městysu Besednice. 

 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu: ing. Dušan Tripes ………………………… 

 

 

          Vladislav Havlíček……...…………………. 

 

 

 

zapisovatel :  Doubravská Milena ……………………… 

 

 

starosta městyse : Jaroslav Klein …………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


