
Usnesení 

z 2. zasedání zastupitelstva  městyse Besednice, dne 9.6.2015, 

 zasedací místnosti úřadu městyse Besednice 

 

14/2015   Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí 

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

 

l5/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Směrnici o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

l6/2015   Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje směnu pozemků 

mezi městysem Besednice a BIO TOP s.r.o.  Městys Besednice vkládá 

do směny pozemek, parcelu č. 228/1 o výměře 3450 m2 a BIO TOP 

pozemky, parcely č. 115/4, 115/1 a 114 celkem o výměře 3220 m2 vše 

v k.ú. Besednice. 

 

l7/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje zápůjčku 

z fondu rozvoje bydlení paní Radce Smolíkové v částce 50 000,- Kč 

na dobu 4 let s úročením 3%, p.a. na opravu fasády rodinného domu. 

 

l8/2015   Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje účetní závěrku 

příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Besednice 

sestavenou k 3l.l2.20l4 s výsledkem hospodaření - ziskem 3 288,- Kč 

a schvaluje převod výsledku ve výši 3 288,- Kč do rezervního fondu 

organizace. 

 

l9/2015    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje účetní uzávěrku 

Městyse Besednice sestavenou k 31.12.20l4 a rozhodlo o převedení 

dosaženého výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 

4.116.472,69 Kč na nerozdělený zisk minulých let.  

 

20/2015  Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční 

hospodaření Městyse Besednice a závěrečný účet Městyse Besednice 

za rok 20l4 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za 

rok 20l4 a to s výhradami uvedenými ve zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření a přijímá následující opatření potřebná 

k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: 



a) K §4 odst. 4 zákona č.250/2000 Sb. Schvalování rozpočtu na rok 

2016 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.  

b) K § 27 zákona č. 320/200l Sb., zastupitelstvo Městyse Besednice 

přijme do 30.6.20l5 Vnitřní směrnici o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. 

Do 15 dnů ode dne schválení rozpočtu na rok 2016 zašle Městys 

Besednice přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Jihočeský 

kraj, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí písemnou 

zprávu o plnění přijatých opatření. 

 

2l/2015 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Závěrečný účet 

SMO Pomalší za rok 20l4.  

 

22/2015 Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí výběrové komise 

z výběrového jednání  dne 20.5. na Opravu komunikace k ČOV a 

Rekonstrukce místní komunikace ul. V Zahrádkách kdy byla vybrána 

k realizaci obou  zakázky Swietelsky stavební s.r.o. se sídlem 

v Kájově.    

 

23/2015 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje rozhodnutí  

výběrové komise z výběrového jednání dne 3.6. na Dotápění  

tělocvičny ZŠ kdy byla k realizaci zakázky vybrána firma Veskom  

s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích.  

 

24/2015 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje výpůjčku ZŠ a  

to  Elektrický konvektomat 7x1/1 GN.  

 

25/2015 Zastupitelstvo městyse schvaluje Radu školy ve složení: 

Hana Kozlová, Denisa Skálová, Jana Žemličková, Helena  

Šindelířová, Jan Zeman, Alena Koukolová. 

 

26/20l5 Zastupitelstvo schvaluje přidělení bytu v bytovém domě  

č.p. 307 o velikosti 2+1 paní Michaele Krügerové s podmínkou, že  

dojde k finančnímu vyrovnání s předchozí nájemnicí.  

 

 

    



 

Ověřovatelé zápisu:  Thurnová Eva  ………………………..     

 

    Zdeněk Čutka  ……………………….. 

 

 

 

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

 

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

  

 


