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MĚSTYS BESEDNICE 

 

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 25.06.2020 v zasedací místnosti na radnici 

 
Přítomno:  11 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven:  --- 
 

Začátek jednání: 18:05 hodin 
 

Jednání zahájila starostka městyse Ing. Alena Koukolová (dále jen starostka), přivítala přítomné 
zastupitele a občany. Starostka konstatovala, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční 
většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Informovala přítomné, že jednání bude nahráváno pro účely 
zápisu. 
 
1)  ZAHÁJENÍ 

 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu pana Jaroslava Kleina a pana Stanislava Blechu. 
Zapisovatelem slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava 
Kleina a pana Stanislava Blechu.  Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 2 
Usnesení č. 154/2020 schváleno. 
/Příloha č. 2 
 
Starostka navrhla schválit program jednání. Dataprojektorem promítala program, který byl zveřejněn. 
Nikdo nevznesl žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program veřejného zastupitelstva 
konané dne 25.06.2020. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 155/2020 schváleno. 

 
 PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.3 
 

1. Zahájení  
2. Rozpočtové změny  
3. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Besednice, Městys Besednice  
4. Závěrečný účet 2019  
5. Věcné břemeno  
6. Souhlas obce do územní působnosti MAS Pomalší 
7. Různé 

 
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva 
ze dne 11.05.2020. Promítala podepsaný zápis z 12. zasedání ZM dne 11.05.2020. Zastupitelé neměli 
žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu z 12. zasedání 
zastupitelstva ze dne 11.05.2020. 
 

Usnesení č. 156/2020 přijato. 
/Příloha č. 4 
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2)  ROZPOČTOVÉ ZMĚNY 
 
Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a schválit rozpočtové opatření č. 8. Obě 
rozpočtová opatření promítala dataprojektorem. Starostka informovala přítomné, že na pracovním 
jednání zastupitelstva se zastupitelé domluvili, že bude akce rekonstrukce MŠ dofinancována úvěrem. 
Starostka osvětlila jednotlivá rozpočtová opatření. Nikdo nevznesl žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 8. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 157/2020 schváleno. 
/Příloha č. 5,6 

3)  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – ZŠ A MŠ BESEDNICE, MĚSTYS BESEDNICE 
 
Starostka navrhla schválit Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Besednice, okres Český Krumlov, sestavenou k 31.12.2019, s výsledkem hospodaření – ziskem 
1.481,36 Kč a převod výsledku hospodaření ve výši 1.000,- Kč do fondu odměn a ve výši 481,36 Kč 
do rezervního fondu organizace. Následně předala slovo paní účetní, která podrobněji seznámila 
přítomné s promítanými dokumenty. Starostka promítala Účetní závěrku ZŠ a MŠ Besednice. 
Zastupitelé neměli žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov, sestavenou 
k 31.12.2019, s výsledkem hospodaření – ziskem 1.481,36 Kč a schvaluje převod výsledku 
hospodaření ve výši 1.000,- Kč do fondu odměn a ve výši 481,36 Kč do rezervního fondu 
organizace. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 158/2020 schváleno. 
/Příloha č. 7 
 
Dále starostka navrhla schválit Účetní závěrku městyse Besednice sestavenou k 31.12.2019 
a rozhodnout o převedení dosaženého výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 
702.686,02 Kč na nerozdělený zisk minulých let. Starostka promítala Účetní závěrku Městyse 
Besednice. Zastupitelé neměli žádné připomínky. Zastupitelé neměli žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku městyse Besednice 
sestavenou k 31.12.2019 a rozhodlo o převedení dosaženého výsledku hospodaření 
ve schvalovacím řízení ve výši 702.686,02 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 159/2020 schváleno. 
/Příloha č. 8 
 
4)  ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019 
 

Starostka navrhla schválit celoroční hospodaření městyse Besednice a závěrečný účet městyse 
Besednice za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
a to s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá následující 
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:  
• Zadavatel bude uveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejné zakázky včetně 

všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem. 
Zodpovídá: starosta, místostarosta 

• Poskytnuté transfery budou účtovány v souladu s postupy účtování transferů.  
Zodpovídá: hlavní účetní 
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• Kupní smlouvy budou obsahovat doložku, ve které bude uvedeno potvrzení o zveřejnění záměru 
prodeje i informace o schválení prodeje v zastupitelstvu městyse. 
Zodpovídá: starosta 

Do 28.02.2021 zašle městys Besednice přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Jihočeský kraj, 
oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí písemnou zprávu o plnění přijatých opatření. 

 
Paní účetní podrobněji seznámila přítomné s promítaným dokumentem. Zastupitelé ani občané neměli 
žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření městyse 
Besednice a závěrečný účet městyse Besednice za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2019 a to s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření a přijímá následující opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: 
• Zadavatel bude uveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejné zakázky 

včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem. 
Zodpovídá: starosta, místostarosta 

• Poskytnuté transfery budou účtovány v souladu s postupy účtování transferů.  
Zodpovídá: hlavní účetní 

• Kupní smlouvy budou obsahovat doložku, ve které bude uvedeno potvrzení o zveřejnění 
záměru prodeje i informace o schválení prodeje v zastupitelstvu městyse. 
Zodpovídá: starosta 

Do 28.02.2021 zašle městys Besednice přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Jihočeský 
kraj, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí písemnou zprávu o plnění přijatých 
opatření. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 160/2020 schváleno. 
/Příloha č. 9 
 
5)  VĚCNÉ BŘEMENO  
 
Starostka navrhla schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-014330047719/001. Nikdo 
nevznesl žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č.: CB-014330047719/001. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 161/2020 schváleno. 
/Příloha č. 10 
 
6)  SOUHLAS OBCE DO ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS POMALŠÍ 
 
Starostka navrhla odsouhlasit zařízení správního území obce do územní působnosti MAS Pomalší o.p.s. 
Starostka vysvětlila, co je MAS Pomalší a dataprojektorem promítala souhlas obce se zařazením 
správního území obce do území působnosti MAS Pomalší o.p.s. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se zařazením správního území obce 
do územní působnosti MAS Pomalší o.p.s. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 162/2020 schváleno. 
/Příloha č. 11 
 
7)  RŮZNÉ 
 
Starostka navrhla schválit Darovací smlouvu č. DHM 01/2020 uzavřenou mezi Městysem Besednice 
a panem Martinem Řehoutem, nar. 28.04.1997, bytem: Školní 248, Besednice. Hasičská AVIA (dar) již 
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neslouží pro účely IZS a její provoz je finančně náročný, a proto není důvod si vozidlo ponechat 
v majetku. AVIA bude převedena na veteránské vozidlo a využívaná pro účely Sboru dobrovolných 
hasičů.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje darovací smlouvu č. DHM 01/2020 
uzavřenou mezi Městysem Besednice a panem Martinem Řehoutem. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 163/2020 schváleno. 
/Příloha č. 12 

Starostka navrhla schválit Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. na částku ve výši 8.500.000,- Kč. 
Vysvětlila důvody úvěru a dataprojektorem promítala návrh smlouvy. Vysvětlila všechny tři možné 
varianty s jinými úrokovými sazbami. Proběhla diskuze mezi zastupiteli. Zastupitelé se dohodli 
na variantě s desetiletou fixní úrokovou sazbou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o úvěru s Komerční 
bankou, a.s na částku ve výši 8.500.000,- Kč ve variantě desetileté fixní úrokové sazby uvedených 
ve smlouvě. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 164/2020 schváleno. 
/Příloha č. 13 

Starostka navrhla schválit záměr na pronájem bytu č. 2 v 1. podlaží budovy čp. 307. Výše měsíčního 
nájemného je 5.500,-Kč + služby. Vysvětlila důvod výše nájemného, možnost pronájmu od září 2020. 
V srpnu 2020 bude vyvěšen záměr, případní žadatelé budou moci zasílat žádosti Následně proběhla 
diskuze mezi zastupiteli.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje záměr na pronájem bytu č. 2 
v 1. podlaží budovy čp. 307. Výše měsíčního nájemného je 5.500,-Kč + služby. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 165/2020 schváleno. 
/Příloha č. 14 
 
Starostka navrhla schválit cenovou nabídku na dodávku elektřiny ze dne 24.06.2020. Dále pověřuje 
starostku k podpisu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na období od 01.01.2021 
do 31.12.2022. Starostka předložila vývoj cen za poslední rok a zastupitelé se shodli na uzavření 
smlouvy již nyní. Proběhla diskuze mezi zastupiteli.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje cenovou nabídku na dodávku 
elektřiny ze dne 24.06.2020. Dále pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny na období od 01.01.2021 do 31.12.2022. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 166/2020 schváleno. 
/Příloha č. 15,16,17,18 

Diskuze: 

Místostarostka pozvala přítomné na Tradiční pouť, která se bude konat na náměstí.  

Starostka informovala přítomné o úsporných lampách v Malči. 

Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva 
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Jednání ukončeno v 19:02 hodin. 
 
 

Přílohy k zápisu: 
 
Příloha č.1/  Prezenční listina  
Příloha č.2/  Hlasování členů ZM  
Příloha č.3/  Pozvánka a program jednání 
Příloha č.4/  Zápis z 12. zasedání ZM dne 11.05.2020 
Příloha č.5/  Rozpočtové opatření č. 7/2020 
Příloha č.6/ Návrh rozpočtového opatření č. 8/2020 
Příloha č.7/ Účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 – ZŠ a MŠ Besednice – návrh 
Příloha č.8/ Účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 – Městys Besednice – návrh 
Příloha č.9/  Závěrečný účet za rok 2019 – Městys Besednice – návrh 
Příloha č.10/ Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330047719/001 
Příloha č.11/ Souhlas obce se zařízením správního území obce do území působnosti MAS Pomalší o.p.s. 
Příloha č.12/ Darovací smlouva č. DHM 01/2020 
Příloha č.13/ Smlouva o úvěru 
Příloha č.14/ Přehled modelovaných tržních nájmů – tabulková část 
Příloha č.15/ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí  
Příloha č.16/ Akceptační protokol 
Příloha č.17/ Nákup elektřiny – porovnání cen 
Příloha č.18/ Vývoj cen za nákup elektřiny 
 

 
Starostka městyse:  Ing. Alena Koukolová ………………………………… 
 
 

 

Ověřovatelé zápisu:  Stanislav Blecha   ………………………………… 
  
 

Jaroslav Klein    ………………………………… 
 
 

 

Zapisovatel:   Hana Švarcová  ………………………………… 
 
 
 
Zápis vyhotoven 26.06.2020. 


