
Usnesení 

z 1. zasedání zastupitelstva  městyse Besednice, dne 10.3.2015, 

v zasedací místnosti úřadu městyse Besednice 

 

1/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku Městyse Besednice č.2/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

Městyse Besednice. 

 

2/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí výsledky  

plnění rozpočtu za rok 2014. 

 

3/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí 

rozpočtovou změnu č.1/2015. 

 

4/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí výsledek 

dohadovacího řízení u změny č. 2 územního plánu ze dne 25.2.2015. 

 

5/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí s předloženým 

zadáním na územní studii pro plochu SO 13.B./U vyznačenou 

v platném územním plánu. 

 

6/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje půjčku z fondu 

rozvoje bydlení pro pana Laštovičku Josefa v částce 100 000,- Kč na 

dobu 4 let s úročením 3% ,p.a. 

 

7/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje výpověď 

smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a 

odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu 

v souladu článkem VI odstavce 6.1. uzavřenou mezi Městysem 

Besednice a  Energií pod kontrolou , o.p.s., se sídlem Brněnská 

3883/48, Hodonín a zároveň jako zřizovatel Základní a mateřské školy 

Besednice souhlasí s výpovědí i ze strany této zřizované organizace. 

 

8/2015 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje nákup 

konvektomatu pro kuchyň základní školy od dodavatele Gama 

Holding –  7x GN Lainox Sapiens za cenu 166 560,80 bez DPH 



  

9/2015 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje odkup lesního  

pozemku od pani Marcely Fraňkové,  25% podíl z parcely č. 3003  PK  

k.ú. Soběnov z výměry 14854 m2 za cenu 27 583,m- Kč. 
 

10/ 2015 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje nákup  

podílových listů otevřeného podílového fondu s názvem  

Konzervativní MIX, ISIN:CZ0008472321 a pověřuje starostu městyse  

Jaroslava Kleina k pořízení podílových listů do výše 2 000.000,- Kč  

 

11/2015 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje žádost o grant  

JK, kterou podal jednotka sboru dobrovolných hasičů Besednice a  

zároveň souhlasí s případnou spoluúčastí na financování  

 

12/2015 Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí zprávu  

finančního výboru z veřejnosprávních  kontrol a souhlasí  ponecháním  

nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014  organizacím : 

Český svaz Včelařů 2 258,- Kč 

TJ Sokol Besednice 4 895,- Kč 

Sdružení mladý hasič 8 153,59 Kč  

 

13/2015 Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o 

poskytování odborných služeb s Axiom enginnering s.r.o. Pardubice  

na získání prostředků z operačního programu životní prostředí z fondů  

EU, tj. kompletní administrace celého procesu včetně případné  

realizace.    

   

 

Ověřovatelé zápisu: Vladislav Havlíček …………………     

 

    Ing. Miloslav Sikyta ………………                    

 

 

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

 

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

  

 


