MĚSTYS BESEDNICE
ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE
konaného 05.11.2020 v zasedací místnosti na radnici
Přítomno:
Omluven:

8 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1
Stanislav Blecha, Ing. Petr Paťha, Jan Zeman

Začátek jednání:

18:10 hodin

Jednání zahájila starostka městyse Ing. Alena Koukolová (dále jen starostka), přivítala přítomné
zastupitele a občany. Starostka konstatovala, že je přítomno 8 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 paní Mgr. Radku Smolíkovou a Bc. Karolinu Kozlovou.
Zapisovatelem slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Vladislava
Havlíčka a pana Jana Zemana. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 178/2020 schváleno.
/Příloha č. 2

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Starostka navrhla schválit program jednání. Dataprojektorem promítala program, který byl zveřejněn
na úřední desce a na webových stránkách městyse. Nikdo nevznesl žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program veřejného zastupitelstva
konané dne 05.11.2020.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 179/2020 schváleno.

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.3
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 14
3. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti cesty
4. Uzavření Nájemní smlouvy
5. Obecně závazná vyhláška – odpady
6. Dotační tituly
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva
ze dne 17.09.2020. Promítala podepsaný zápis z 14. zasedání ZM dne 17.09.2020. Zastupitelé neměli
žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu z 14. zasedání
zastupitelstva ze dne 17.09.2020.
Usnesení č. 180/2020 přijato.
/Příloha č. 4
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2) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14
Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 14 a schválit rozpočtové opatření č, 15.
Rozpočtová opatření promítala dataprojektorem. Starostka informovala přítomné o jednotlivých
rozpočtových opatřeních, které osvětlila a přečetla důvodové zprávy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14
a schvaluje rozpočtové opatření č. 15.
Výsledek hlasování:

PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 181/2020 schváleno.
/Příloha č. 5, 6
3) UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI CESTY
Starostka navrhla schválit uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městysem Besednice, Janem
Vojtou, Martinem Pulcem a Martinou Pulcovou. Dodala, že každá oprávněná osoba zaplatí 2.000 Kč a
také návrh na vklad. Nikdo nevznesl žádné připomínky.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti mezi Městysem Besednice, Janem Vojtou, Martinem Pulcem a Martinou
Pulcovou.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 182/2020 schváleno.
/Příloha č. 7

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

4) UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Starostka navrhla schválit uzavření Nájemní smlouvy uzavřené mezi Vendulou Fialovou a Městysem
Besednice. Předmětem pronájmu je nebytový prostor v přízemí budovy č.p. 52, Besednice. Zastupitelé
se dohodli na platnosti smlouvy po dobu jednoho roku s automatickým prodloužením na následující rok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy uzavřené
mezi Vendulou Fialovou a Městysem Besednice. Předmět pronájmu je nebytový prostor v přízemí
budovy č.p.52, Besednice.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 183/2020 schváleno.
/Příloha č. 8

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

5) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA – ODPADY
Starostka navrhla schválit Obecně závaznou vyhlášku městyse Besednice č. 4/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Starostka zmínila, že Obecně závaznou vyhlášku konzultovala s Ministerstvem vnitra.
Starostka vysvětlila osvobození od poplatku: fyzická osoba starší 80 let a to včetně roku, ve kterém
tohoto věku dosáhne, fyzická osoba, která se v daném roce narodila a každé čtvrté nejmladší a další
nezaopatřené dítě ve věku do 18 let žijící ve společné domácnosti, včetně roku, kdy tohoto věku
dosáhne. Doplnila, že fyzickým osobám, které jsou držitelem průkazu ZTP/P, bude poskytnuta úleva
ve výši 50%. Zodpověděla dotaz Mgr. Řehoutové, rekreanti budou platit 500 Kč za nemovitost. Dále
proběhla diskuze mezi zastupiteli o sběru kovu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse
Besednice č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 184/2020 schváleno.
/Příloha č. 9, 10

8
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6) DOTAČNÍ TITULY
Starostka navrhla schválit podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj,
podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury na akci „Výstavba atletického zázemí v Besednici“. Starostka dodala, že Universal
Solutions s.r.o., která zpracovávala žádost v loňském roce, do žádosti uvedla špatné číslo LV. Z tohoto
důvodu se bude žádost podávat znovu. Diskuze mezi zastupiteli o ZŠ a MŠ Besednice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti o finanční podporu
z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Výstavba atletického zázemí
v Besednici“.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 185/2020 schváleno.

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Starostka navrhla schválit podání žádosti do Programu obnovy venkova poskytované Jihočeským
krajem, opatření 1: Dotace na projekt obce. Název akce: Výměna dveří v budově radnice. Žádost
by se vztahovala na všechny dveře v budově č.p. 52. Nikdo neměl žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti do Programu obnovy
venkova poskytované Jihočeským krajem, opatření 1: Dotace na projekt obce. Název akce:
Výměna dveří v budově radnice.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 186/2020 schváleno.

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Starostka navrhla schválit podání žádosti do Programu obnovy venkova poskytované Jihočeským
krajem, opatření 1: Dotace na projekt obce. Název akce: Výstavba dřevěného altánu v Malči. Následně
proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti do Programu obnovy
venkova poskytované Jihočeským krajem, opatření 1: Dotace na projekt obce. Název akce:
Výstavba dřevěného altánu v Malči.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 187/2020 schváleno.
/Příloha č. 11

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Diskuze:
Starostka osvětlila situaci ohledně ZTV-JIH. Rozdělila lokalitu na dvě části – levá část (od bytovek
čp. 308 k obecní parcele) a pravá část (od pozemku MŘ k č.p. odl). Levá část uzavře kupní smlouvy
a pravá část věcná břemena. K uzavření smluv by mělo dojít do konce roku. Komunikace bude
vybudovaná jen v levé části, ale kanalizace v celé lokalitě.
Starostka upřesnila podání žádostí na dotační programy. Letos se podá u MMR jen Výstavba atletického
zázemí, u Jihočeského kraje dvě žádosti na POV.
Starostka zmínila opravenou Kapli Betlémskou a promítla fotky po rekonstrukci prostor. /Příloha č. 12
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva.
Jednání ukončeno v 18:56 hodin.
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Přílohy k zápisu:
Příloha č.1/
Příloha č.2/
Příloha č.3/
Příloha č.4/
Příloha č.5/
Příloha č.6/
Příloha č.7/
Příloha č.8/
Příloha č.9/
Příloha č.10/
Příloha č.11/
Příloha č.12/

Prezenční listina
Hlasování členů ZM
Pozvánka a program jednání
Zápis z 13. zasedání ZM dne 17.09.2020
Rozpočtové opatření č. 14/2020
Rozpočtové opatření č. 15/2020
Smlouva o zřízení služebnosti cesty
Smlouva o nájmu nebytových prostor
Obecně závazná vyhláška městyse Besednice č. 4/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Podklady k Obecně závazné vyhlášce
3D pergola
Fotografie Kaple Betlémské

Starostka městyse:

Ing. Alena Koukolová

…………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Karolina Kozlová

…………………………………

Mgr. Radka Smolíková

…………………………………

Hana Švarcová

…………………………………

Zapisovatel:

Zápis vyhotoven 11.11.2020.
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