
Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva (č. 04/2014) městyse Besednice,  

dne 23.06.2014, restaurace U Martínků, v Besednici 

 
 

46/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se směnou  

                  pozemků KN č. 1330/4 (výměra 106 m
2
), LV 10001  

za    KN č. 2103 (výměra 106 m
2
), majitelé: pí Firerová a p. Malena,  

vše v k.ú. Dluhoště, mezi městysem Besednice    a    

pí Alenou Firerovou, M. Chlajna 1295/8, 370 05 České Budějovice  

a p. Zdeňkem Malenou, Ke Kapličce 485, 373 61 Hrdějovice 
 pod myslivnou na Kohoutu 

47/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí s prodejem      

pozemku, parcela KN č. 3884/2  (výměra 397 m
2
),   

v k.ú. Besednice, v částce 50,- Kč / 1 m
2
  + vklad + 

+ daň,  panu Davidovi Syslovi , Buda 105, 382 41 Kaplice 

48/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice požaduje doplnit  

                  do návrhu změny č. 2 Územního plánu plochu pro ČOV  

                  v Malči 

49/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí     

                  Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2013 

50/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje:  

                 Počet zastupitelů pro příští volební období na 11 členů 

51/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje: Účetní  

                 závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Besednice, 

                 okr. Český Krumlov sestavenou k 31.12.2013 s výsledkem     

                 hospodaření 471,54 Kč 

52/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje: Účetní   

                 závěrku městyse Besednice sestavenou k 31.12.2013 a     

                 rozhodlo o převedení dosaženého výsledku hospodaření  

                 ve schvalovacím řízení ve výši 3.773.589,43 Kč na          

                 nerozdělený zisk minulých let 

53/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje: Celoroční  

hospodaření městyse Besednice a závěrečný účet městyse Besednice 

za rok 2013, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  



za rok 2013 a to s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření a přijímá následující opatření potřebná 

k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: 

k § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek 

- při předávání veřejných zakázek bude postupováno dle směrnice 

o zadávání veřejných zakázek  

k § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem  

ve vlastnictví územního celku 

- bude postupováno dle zákona č. 128/2000 Sb. 

- do 30.09.2014 přijme směrnici „Schvalování rozpočtových změn“ 

- do 30.09. 2014 přijme směrnici „Poskytování cestovních náhrad“ 

 Do 10.10.2014 zašle městys Besednice přezkoumávajícímu 

orgánu, tj. Krajskému úřadu Jihočeský kraj, oddělení přezkumu 

 a metodiky hospodaření obcí, písemnou zprávu o plnění přijatých 

opatření 

54/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje: 

  Rozpočtovou změnu č. 02/2014 

55/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje: Vnitřní 

  směrnici – Schvalování rozpočtových změn 

56/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje pronájem srubu      

                  na koupališti p. Martínkovi, ve výši 4.000,- Kč bez DPH. 

  Nájemce zaplatí energie dle faktur. 

57/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí s pronájmem      

pozemku, parcela KN č. 1452/3  (výměra 1.735 m
2
), v k.ú.        

Besednice, v částce 200,- Kč za rok, se splatností     

k 01.07.2014. Pronájem se sjednává na dobu 5 let  

manželům Silovským, Palmová 17, 370 08 Č. Budějovice 

58/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí s prodejem      

pozemku, parcela KN č. 27/1 (výměra 445 m
2
),  

                  v k.ú. Besednice, v částce 30,- Kč/ 1 m
2
 + vklad + daň, 

  panu Václavu Kelblovi st., Školní 255, 382 81 Besednice 

 

Ověřovatelé zápisu: Jan Zeman  

          Ing. Miloslav Sikyta 

 

 Zapisovatel: Ing. Michaela Novotná     Starosta městyse: Petr Trajer 
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