
Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva (č. 01/2014) městyse Besednice,  

dne 27.01.2014, na radnici, v Besednici 

 
01/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje následující: 

  Při zadávání výběrového řízení budeme postupovat dle 

zákona č. 137/2006 Sb. a Směrnice č. 01/2013 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a zveřejňování souvisejících informací  

na profilu zadavatele 

 

02/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se směnou  

                  pozemků KN č. 2824/1 (výměra 535 m
2
) LV 10001     

za    KN č. 2823/14 (výměra 425 m
2
) LV 795 v k.ú. Besednice (Buda) 

 

03/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se směnou  

                 pozemků KN č. 1421/1 (výměra 986 m
2
) k.ú. Malče (vodojem) 

       za    PK č. 1173 (výměra 989 m
2
) LV 10001 k.ú.Besednice (k cihelně)  

 

 04/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí s prodejem 

pozemku, parcela KN č. 1557/14 (výměra 346 m
2
), 

                  v k.ú. Malče, v částce 50,- Kč/1 m
2
  (u řeky, vpravo od mostu u Houdků) 

 

05/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se Smlouvou 

  o smlouvě budoucí zřízení věcného břemena – 

                  - přístup (cesta) k parcele KN č. 2680/12   SI  

 

06/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se záměrem     

                  pronájmu pozemku, parcela KN č. 201/1 (903 m
2
) Iv  

 

07/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí s rozpočtovou     

                  změnou č. 06/2013 

 

08/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje přijetí daru  

  od Jihočeského kraje – pozemek, parcela díl „a“ ,  

o výměře 119 m
2
, který byl oddělen od parcely KN č. 4175/2 (silnice, 

II/157,  na jižní straně radnice). Tento díl „a“, je součástí chodníku 

na jižní straně radnice. 

 



09/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Strategický       

                  rozvojový plán městyse Besednice na roky 2014 ÷ 2024 

 

10/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje odměny   

                  zastupitelům – dle NV z 18.12.2013, kterým se mění   

                  nařízení NV č. 37/2003 Sb. 

 

11/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje novou  

  členku sociální komise - pí Grillovou 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Petr Paťha 

 

    Zdeněk Čutka 

 

 

Zapisovatel: Ing. Michaela Novotná     Starosta městyse: Petr Trajer 

 

 

 zveřejněno: 2014 – 01 - 28                sejmuto: 2014 –  


