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MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 17.12.2020 v zasedací místnosti na radnici 

 
 

Přítomno:  10 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven:  Ing. Michaela Novotná 
 

Začátek jednání: 17:11 hodin 
 

Jednání zahájila starostka městyse Ing. Alena Koukolová (dále jen starostka), přivítala přítomné 
zastupitele a občany. Starostka konstatovala, že je přítomno 10 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. Zdeňku Řehoutovou a pana Vratislava Brabce. 
Zapisovatelem slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňku 
Řehoutovou a pana Vratislava Brabce. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 188/2020 schváleno. 
/Příloha č. 2 
 
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 17.12.2020. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 189/2020 schváleno. 

 
PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.3 
 

1.  Zahájení  
2.  Vodné a stočné 2021  
3.  Dotační titul Jčk 
4.  Smlouva budoucí a zřízení služebnosti 
5.  Nájemní smlouva – Loužník 
6.  Kupní smlouvy 
7.  Smlouvy o zřízení věcného břemene 
8.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o díle 
9.  Odpady 
10. Rozpočty a výhledy 
11. Rozpočtové změny 
12. Ostatní, diskuze 

 
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva 
ze dne 05.11.2020. Promítala podepsaný zápis z 15. zasedání ZM dne 05.11.2020. Zastupitelé neměli 
žádné připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu z 15. zasedání 
zastupitelstva ze dne 05.11.2020. 

Usnesení č. 190/2020 přijato. 
/Příloha č. 4 

 
2)  VODNÉ A STOČNÉ 2021 
 
Starostka navrhla schválit návrh cen vodného a stočného na rok 2021. Dataprojektorem promítala návrh 
a vysvětlila jednotlivé sloupce i s porovnáním cen z minulého roku. Zodpověděla dotaz Ing. Paťhy 
týkající se cen s DPH. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh cen vodného a stočného na rok 
2021. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 191/2020 schváleno. 
/Příloha č. 5 

3)  DOTAČNÍ TITUL JČK  
 

Starostka navrhla schválit podání žádosti do Programu obnovy venkova, poskytované Jihočeským 
krajem, opatření č.2; Podpora výstavby a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod 
ve stávající zástavbě obci do 2000 obyvatel. Akce: Besednice – zaokrouhlení vodovodního řádu. 
Starostka vysvětlila situaci na promítané fotografii a uvedla rozpočet projektu.  
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti do Programu 
obnovy venkova poskytované Jihočeským krajem, opatření č. 2: Podpora výstavby 
a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávající zástavbě obcí do 
2000 obyvatel. Akce: Besednice – zaokrouhlení vodovodního řadu. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 192/2020 schváleno. 
/Příloha č. 6 

 
4)  SMLOUVA BUDOUCÍ A ZŘÍZENÍ A SLUŽEBNOSTI  
 

Starostka navrhla schválit návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě a pověřit 
starostku k podpisu smlouvy s jednotlivými vlastníky dotčeného území. Vysvětlila důvod rozdělení 
na pomyslnou levou a pravou část. Levá část, kde budou pozemky odkoupeny a v pravé části bude 
zřízeno věcné břemeno. Promítala mapu situace. Nikdo nevznesl žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě 
o služebnosti inženýrské sítě a pověřuje starostku k podpisu smlouvy s jednotlivými vlastníky 
dotčeného území, viz geometrický plán č. 559-17/2016.  

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 193/2020 schváleno. 
/Příloha č. 7 
 
5)  NÁJEMNÍ SMLOUVA – LOUŽNÍK 
 
Starostka navrhla schválit návrh Smlouvy o pronájmu rybníka Loužník mezi Městysem Besednice 
a Rybářským spolkem Besednice, a dále pověřit starostku k jejímu podpisu. Vysvětlila, že Rybářský 
spolek podal žádost. Nájem na rok bude 2000 Kč a smlouva bude uzavřena na 1 rok s automatickým 
obnovení v případě, že budou obě strany spokojené. Nikdo neměl žádné připomínky. 
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Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 194/2020 schváleno. 
/Příloha č. 8 
 
6)  KUPNÍ SMLOUVY 
 
Starostka navrhla schválit návrh Kupní smlouvy uzavřené mezi Městysem Besednice a panem Josefem 
Trajerem a pověřit starostku k jejímu podpisu. Dále schválit návrh Kupní smlouvy uzavřené mezi 
Městysem Besednice a panem Lukášem Kulichem a Michaelou Kulichovou a pověřit starostku k jejímu 
podpisu. Zdůvodnila důvody uzavření smlouvy, na základě žádosti pana Kulicha. Promítala situační 
mapu a návrhy smluv. Starostka zodpověděla dotaz Ing. Paťhy. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Kupní smlouvy uzavřenou 
mezi Městysem Besednice (kupující) a panem Josefem Trajerem (prodávající), Dále pověřuje 
starostku k jejímu podpisu.  
 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 1 
Usnesení č. 195/2020 schváleno. 
/Příloha č. 9,10 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Kupní smlouvy uzavřenou 
mezi Městysem Besednice (prodávající) a panem Lukášem Kulichem a Michaelou Kulichovou 
(kupující). Dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 1 
Usnesení č. 196/2020 schváleno. 
/Příloha č. 11 
 
7)  SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 
 
Starostka navrhla schválit návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi SJM Václavem 
Kozlem, Radkou Kozlovou a Městysem Besednice. Důvodem uzavření je vybudování kanalizace na 
pozemku parc.č. 55/2 v k.ú. Besednice. Dále mezi Vladislavem Havlíčkem, Jiřinou Havlíčkovou 
a Městysem Besednice. Důvodem uzavření je budování kanalizace na pozemku parc. č. 67/12 v k.ú. 
Besednice. Vše na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 17.04.2018. Dále 
pověřit starostku k podpisu smluv. Vysvětlila, že po kolaudaci, která již proběhla, se situace nedořešila.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene uzavřenou mezi SJM Václav Kozel a Radka Kozlová a Městysem Besednice. Důvodem 
uzavření je vybudování kanalizace na pozemku parc. č. 55/2 v k.ú. Besednice, vše na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 17.4.2018. A dále pověřuje starostku 
k jejímu podpisu. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 197/2020 schváleno. 
/Příloha č. 12 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene uzavřenou mezi Vladislavem Havlíčkem a Jiřinou Havlíčkovou a Městysem Besednice. 
Důvodem uzavření je vybudování kanalizace na pozemku parc. č. 67/12 v k.ú. Besednice, vše 
na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 17.04.2018. A dále pověřuje 
starostku k jejímu podpisu. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 1 
Usnesení č. 198/2020 schváleno. 
/Příloha č. 13 
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8)  DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLE  
 

Starostka navrhla vzít na vědomí uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o díle uzavřené mezi Městysem 
Besednice a firmou VIDOX s.r.o. týkající se změn prací a termínu dokončení akce. Vysvětlila důvody 
a uvedla, že se dodatek vztahuje k čp. 97. Starostka zodpověděla dotaz pana Kleina ohledně dotace 
a Mgr. Řehoutové o lípách. Starostka dodala, že v příštím roce zažádá o tahovou zkoušku, na základě 
jejích výsledků se rozhodne o dalším postupu. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o díle uzavřené mezi Městysem Besednice a firmou VIDOX s.r.o. týkající se změn 
prací a termínu dokončení akce. 
 

Usnesení č. 199/2020 přijato. 
/Příloha č. 14 
 
9)  ODPADY 
 
Starostka navrhla vzít na vědomí uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o díle č. 62980/19 na zajištění 

sběru, svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu, pronájmu nádob uzavřené mezi 

Městysem Besednice a firmou Marius Pedersen a.s.  
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o díle č. 62980/19 na zajištění sběru, svozu a využití separovaných složek 
komunálního odpadu, pronájmu nádob uzavřené mezi Městysem Besednice a firmou Marius 
Pedersen a.s. 
 

Usnesení č. 200/2020 přijato. 
/Příloha č. 15 
 

Starostka navrhla vzít na vědomí ukončení všech Smluv na odvoz a uložení odpadu na skládku uzavřené 

mezi Městysem Besednice a vlastníky jednotlivých nemovitostí na území městyse Besednice. Smlouvy 

byly uzavřeny před datem účinnosti OZV č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí ukončení všech Smluv na odvoz 

a uložení odpadu na skládku uzavřené mezi Městysem Besednice a vlastníky jednotlivých 

nemovitostí na území městyse Besednice. Smlouvy byly uzavřeny před datem účinnosti OZV 

č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

Usnesení č. 201/2020 přijato. 
 
10)  ROZPOČTY A VÝHLEDY 
 

Starostka navrhla schválit Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice, okr. Český Krumlov, na rok 2021 
a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2023. Starostka promítala dataprojektorem Návrh 
rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2023. Starostka s paní 
ředitelkou Ing. Tomáškovou vysvětlily položky. Paní ředitelka zodpověděla dotaz paní starostky, 
týkající se dotací na příští rok. Proběhl diskuze mezi zastupiteli a paní ředitelkou.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice, 
okr. Český Krumlov, na rok 2021 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2023. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 202/2020 schváleno. 
/Příloha č. 16,17 
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Starostka navrhla schválit, v souladu s §85 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. poskytnutí finančních daru 
Kulturnímu a zábavnému spolku Vltavín ve výši 49.000,- Kč. A dále pověřit starostku k podpisu 
darovací smlouvy do 31.01.2021. Promítala tabulku, kde byla porovnána výše daru v minulém roce 
a výše žádosti na rok 2021. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice v souladu s §85 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. 
schvaluje poskytnutí finančních daru Kulturnímu a zábavnému spolku Vltavín – výše daru 
49.000,- Kč. A dále zastupitelstvo pověřuje starostku Ing. Alenu Koukolovou k podpisu darovací 
smlouvy do 31.01.2021. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 204/2020 schváleno. 
/Příloha č. 18 
 

Starostka navrhla schválit Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší 2021 a Návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu SMO regionu Pomalší na rok 2022 – 2024. Starostka promítala dataprojektorem 
Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší 2021 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMO 
regionu Pomalší. Diskuze mezi zastupiteli a občany. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh rozpočtu SMO regionu 
Pomalší 2021 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMO regionu Pomalší na rok                 
2022 – 2024. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 204/2020 schváleno. 
/Příloha č. 19,20 
 

Starostka navrhla schválit schodkový rozpočet na rok 2021. Příjmy 18.160.000,- Kč, výdaje 
25.160.000,-Kč, financování 7.000.000,- Kč a vzít na vědomí rozpis rozpočtu. Závazné ukazatele 
zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Besednice: neinvestiční transfery ve výši 2.000.000,-. A Návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu městyse Besednice na rok 2022 – 2023. Starostka vyjmenovala plány 
a plánované akce na rok 2021 a k tomu stanovené částky. Jednotlivé položky dovysvětlila paní účetní. 
Paní účetní zodpověděla dotaz Ing. Paťhy k položkám. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli 
a občany.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021. 
Příjmy 18.160.000,- Kč, výdaje 25.160.000,-Kč, financování 7.000.000,- Kč a bere na vědomí 
rozpis rozpočtu. Závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Besednice: 
neinvestiční transfery ve výši 2.000.000,-. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 205/2020 schváleno. 
/Příloha č. 21 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu městyse Besednice na rok 2022 – 2023. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 206/2020 schváleno. 
/Příloha č. 22 
 

11)  ROZPOČTOVÉ ZMĚNY 
 

Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 16. Vysvětlila změny, kterých se rozpočtové 
opatření týká a promítala ho dataprojektorem. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16.                     
 

Usnesení č. 207/2020 přijato. 
/Příloha č. 23 
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12)  OSTATNÍ, DISKUZE 
 

Starostka navrhla schválit Smlouvu o výpůjčce, změna č. 8 dle stavu k majetku k 30.11.2020, uzavřenou 
mezi Městysem Besednice a Základní školou a Mateřskou školou, okres Český Krumlov. Starostka 
vysvětlila, že z dotace obec pořídila předměty, na které se sepíše Smlouva o výpůjčce. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o výpůjčce, změna č. 8 dle 
stavu k majetku k 30.11.2020, uzavřenou mezi Městysem Besednice a Základní školou 
a Mateřskou školou, okres Český Krumlov. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 208/2020 schváleno. 
/Příloha č. 24 
 
Diskuze: 

Proběhla diskuze ohledně nové vyhlášky č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Jednání ukončeno v 18:55 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 15. zasedání ZM dne 05.11.2020 
Příloha č.5/  Návrh ceny pro vodné a stočné – rok 2021 
Příloha č.6/ Fotografie –zaokrouhlení vodovodního řadu 
Příloha č.7/ Smlouva o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě  
Příloha č.8/ Smlouva o pronájmu rybníka Loužník 
Příloha č.9/  Mapa – pozemky 
Příloha č.10/ Kupní smlouva 
Příloha č.11/ Kupní smlouva 

Příloha č.12/ Smlouva o zřízení věcného břemene č. SVB/01/2020/Nov 
Příloha č.13/  Smlouva o zřízení věcného břemene č. SVB/02/2020/Nov 
Příloha č.14/  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
Příloha č.15/  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 62980/19 
Příloha č.16/  Návrh rozpočtu 2021 – ZŠ a MŠ Besednice 
Příloha č.17/  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové 

organizace – ZŠ a MŠ Besednice 
Příloha č.18/ Darovací smlouva 
Příloha č.19/ Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší na rok 2021 
Příloha č.20/ Návrh střednědobého rozpočtového výhledu – Svazek měst a obcí regionu Pomalší  
Příloha č.21/  Návrh rozpočtu – Městys Besednice 
Příloha č.22/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Městys Besednice 
Příloha č.23/ Rozpočtové opatření č. 16/2020 
Příloha č.24/  Smlouva o výpůjčce 
 

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

Ověřovatelé zápisu:  Vratislav Brabec  ………………………………… 
  
 

Mgr. Zdeňka Řehoutová ………………………………… 
 
 

Zapisovatel:   Hana Švarcová  ………………………………… 
 

Zápis vyhotoven 21.12.2020. 


