MĚSTYS BESEDNICE
ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE
konaného 11.02.2021 v zasedací místnosti na radnici
Přítomno:
Omluven:

11 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1

Začátek jednání:

18:07 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 paní Ing. Michaelu Novotnou a pana Stanislava Blechu.
Zapisovatelem slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Michaelu
Novotnou a pana Stanislava Blechu. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 209/2021 schváleno.
/Příloha č. 2

11

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 11.02.2021.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 210/2021 schváleno.

11

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.3
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
4. Revokace Smlouvy o zřízení věcného břemene
5. Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
6. Smlouva o zemědělském pachtu
7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o díle
8. Smlouva o svozu a přijetí směsného komunálního odpadu na Řízenou skládku pevného
odpadu Bukovsko
9. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
10. Ostatní, diskuze
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva
ze dne 17.12.2020. Promítala podepsaný zápis z 16. zasedání ZM dne 17.12.2020. Zastupitelé neměli
žádné připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu z 16. zasedání
zastupitelstva ze dne 17.12.2020.
Usnesení č. 211/2021 přijato.
/Příloha č. 4
2) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2020, č. 1/2021, č. 2/2021 a schválit
rozpočtové opatření č. 3/2021. Vysvětlila změny, kterých se rozpočtové opatření týká a promítala
je dataprojektorem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2020,
č. 1/2021 a č. 2/2021, a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 212/2021 schváleno.
/Příloha č. 5,6,7,8

11

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

3) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Starostka předložila podepsanou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
/Příloha č. 9
4) REVOKACE SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
Starostka navrhla revokovat usnesení č. 198/2020 z předešlého zasedání ze dne 17.12.2020, které
se týkalo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene. Na žádost Vladislava a Jiřiny Havlíčkových
byla smlouva pozměněna na Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Změny článků ve smlouvě
a doplněna oznamovací povinnost, pokud na pozemek někdo vstoupí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice revokuje usnesení č. 198/2020 ze dne 17.12.2020
týkající se uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem Besednice, Vladislavem
Havlíčkem a Jiřinou Havlíčkovou. Smlouva je nahrazena Smlouvou o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 213/2021 schváleno.

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

5) SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Starostka navrhla schválit Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Oproti Smlouvě o zřízení
věcného břemene se změnil se název, povinnosti povinného a povinnosti oprávněného. Částka zůstala
stejná.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi Městysem Besednice, Vladislavem Havlíčkem a Jiřinou Havlíčkovou.
Důvodem uzavření smlouvy 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
Usnesení č. 214/2021 schváleno.
/Příloha č. 10

10
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6) SMLOUVA O ZEMĚDĚLSKÉM PACHTU
Starostka navrhla schválit Smlouvu o zemědělském pachtu. Jedná se o lesy, které jsou ve správě Lesů
obcí Trhové Sviny a Besednice. Existuje smlouva, na základě, které se vyplácí nájemné. Bylo potřeba
ji poupravit ohledně doby výpovědi. Byla na dobu jednoho roku, ale kvůli dotaci, která se podala
na opravu cesty na Kohout, je podmínka na výpovědní lhůtu pět let.
Ing. Paťha se dotázal o jaké pozemky se jedná. Starostka odpověděla, že jde o všechny lesní pozemky.
Dodala, že se pachtovné určuje na základě podepsaného dodatku a je to podle hospodářského výsledku
každého roku. Ing. Paťha navrhl řešení sepsáním dodatku v případě nepřidělení dotace. Následně
proběhla diskuze mezi zastupiteli ohledně dotace a podmínek ve Smlouvě o zemědělském pachtu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu
na veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb., v majetku
městyse Besednice s Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Smlouva o zemědělském pachtu
bude uzavřena mezi Městem Trhové Sviny (Propachtovatel I.), Městysem Besednice
(Propachtovatel II.) a Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. (Pachtýř).
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 215/2021 schváleno.
/Příloha č. 11

9

PROTI

2

ZDRŽEL SE

0

7) DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLE
Starostka navrhla vzít na vědomí uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a předala slovo Ing. Novotné
(dále jen místostarostka). Místostarosta připomněla, že se v prosinci uzavíral Dodatek č. 1, kde došlo
ke změně termínu dokončení – posunutí o jeden měsíc. Dodatek č. 2 je o ceně. Došlo tam k vyrovnání
méně a více práce na nulovou cenu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o díle uzavřené mezi Městysem Besednice a firmou VIDOX s.r.o. týkající se změny
ceny díla.
Usnesení č. 216/2021 přijato.
/Příloha č. 12
8) SMLOUVA O SVOZU A PŘIJETÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
NA ŘÍZENOU SKLÁDKU PEVNÉHO ODPADU BUKOVSKO
Starostka navrhla vzít na vědomí uzavření Smlouvy o svozu a přijetí směsného komunálního odpadu
na Řízenou skládku pevného odpadu Bukovsko, starostka promítala smlouvu dataprojektorem.
Vysvětlila tabulku, která se zabývá dodržováním limitů, aby se mohla požadovat sleva na skládkovné.
Proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany ohledně skládek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Smlouvy o svozu
a přijetí směsného komunálního odpadu na Řízenou skládku pevného odpadu Bukovsko ze dne
27.01.2021. Smlouva je uzavřena mezi Městysem Besednice a Technickými službami Kaplice
spol.s.r.o.
Usnesení č. 217/2021 přijato.
/Příloha č. 13
9) DOHODA VLASNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVÍSEJÍCÍCH VODOVODŮ
Starostka navrhla schválit Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a promítala
ji dataprojektorem. Vysvětlila body týkající se oprav a spoluúčasti s Ločenicemi, s nedostatkem vody.
Proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany. Starostka přislíbila, že se před podpisem smlouvy zeptá
na kvalitu vody.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Dohodu vlastníků provozně
souvisejících vodovodů uzavřenou mezi Městysem Besednice a obcí Ločenice. Dohoda se týká
upravení vztahů mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů ve smyslu § 8 odst. 3 a § 8 odst.
15 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., tak, aby bylo zajištěno jejich plynulé provozování a vymezení
vzájemných práv a povinností při předávce pitné vody. A dále pověřuje starostku k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 218/2021 přijato.
/Příloha č. 14,15,16

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

10) OSTATNÍ, DISKUZE
Starostka navrhla vzít na vědomí uzavření Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1. Starostka předala slovo
místostarostce. Místostarostka uvedla, že garáž nebyla součástí původní projektové dokumentace, ale
opraví se současně a popsala opravy. Proběhla diskuze mezi zastupiteli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo
a Dodatku č. 1, uzavřené mezi Městysem Besednice a VIDOX s.r.o., týkající se stavebních úprav
garáže - akce: Rekonstrukce a přístavba objektu na Kopci čp.97.
Usnesení č. 219/2021 schváleno.
/Příloha č. 17
Starostka navrhla schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů. Dodala, že se Dodatek týká firmy Marius Pedersen a.s. a vysvětlila, že se musí čtvrtletně dělat
tabulky a zasílat výkazy, tato firma by je vyplňovala a zodpovídala za to.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Dodatek č.1 k Smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Dodatek se týká pověření firmy Marius Pedersen a.s.
k plnění základních povinností vyplývající ze smlouvy. A dále pověřuje starostku k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování:
PRO
Usnesení č. 220/2021 schváleno.
/Příloha č. 18

11

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Diskuze:
Starostka promítala Pasport místního značení komunikací. Vysvětlila doporučené změny, které
by se měli udělat. Proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany.
/Příloha č. 19,20,21
Jednání ukončeno v 19:45 hodin.
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 16. zasedání ZM dne 17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 17/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Smlouva o zemědělském pachtu
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
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Příloha č.13/
Příloha č.14/
Příloha č.15/
Příloha č.16/
Příloha č.17/
Příloha č.18/
Příloha č.19/
Příloha č.20/
Příloha č.21/

Příloha č.1 ke Smlouvě o svozu a přijetí směsného komunálního odpadu na Řízenou
skládku pevného odpadu Bukovsko
Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
Návrh cen pro vodné a stočné pro hospodářský rok 2021
Situační mapy
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, pověření
Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení městyse Besednice
Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení městyse Besednice
– grafická část
Tabulka SDZ a DZ městyse Besednice

Starostka městyse:

Ing. Alena Koukolová

…………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Blecha

…………………………………

Ing. Michaela Novotná

…………………………………

Hana Švarcová

…………………………………

Zapisovatel:
Zápis vyhotoven 15.02.2021.
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