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MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 18.03.2021 v zasedací místnosti na radnici 

 
 

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

Začátek jednání: 17:05 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 Ing. Petra Paťhu. Zapisovatelem 
slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava 
Kleina a pana Ing. Petra Paťhu. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 221/2021 schváleno. 
/Příloha č. 2 
 
Starostka navrhla schválit program mimořádného 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 mimořádného 
zastupitelstva konané dne 18.03.2021.  

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 222/2021 schváleno. 

 
PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.3 
 

1.   Zahájení  
2.   Zadávací dokumentace k výběrovému řízení  
3.   Ostatní, diskuze  

 

Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva 
ze dne 11.02.2021. Promítala podepsaný zápis ze 17. zasedání ZM dne 11.02.2021. Zastupitelé neměli 
žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu z 17. zasedání 
zastupitelstva ze dne 11.02.2021. 

Usnesení č. 223/2021 přijato. 
/Příloha č. 4 
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2)  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 
 
Starostka navrhla schválit podmínky zadávací dokumentace k výběrovému řízení – zakázka na stavební 
práce, na akci Modernizace ZŠ a MŠ Besednice. Zadávací dokumentaci vypracovala firma Stavební 
poradna s.r.o. Dokumentace byla promítána dataprojektorem. Proběhla diskuze mezi zastupiteli. 
Starostka dodala, že dotace byla podána na bezbariérové sociály a schodolez, rekonstrukci učeben 
a mobilní učebnu. Paní ředitelka Ing. Tomášková vysvětlila, jak vypadá mobilní učebna.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podmínky zadávací dokumentace 
k výběrovému řízení – zakázka na stavební práce, Akce: Modernizace ZŠ a MŠ Besednice. 
Zadávací dokumentace je vypracována firmou Stavební poradna s.r.o.  

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 224/2021 schváleno. 
/Příloha č. 5 
 
 

3)  OSTATNÍ, DISKUZE 
 
Starostka navrhla schválit podání žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva financí 298D2280 – 
Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, její 
investiční záměr a zabezpečení povinné výše spoluúčasti. Název akce Modernizace sociálního zařízení 
v ZŠ a MŠ Besednice. Zastupitelé byli seznámeni s podmínkami dotačního titulu. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti o dotaci 
do podprogramu Ministerstva financí 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně 
technické základny regionálního školství v působnosti obcí, její investiční záměr a zabezpečení 
povinné výše spoluúčasti. Název akce: Modernizace sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Besednice.  
 
Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 225/2021 schváleno. 
/Příloha č. 6 
 
Jednání ukončeno v 17:20 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 17. zasedání ZM dne 11.02.2021 
Příloha č.5/  Zadávací dokumentace 
Příloha č.6/ Výzva VPS – 228 – 3 - 2021 

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

 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Klein   ………………………………… 
  

 
Ing. Petr Paťha   ………………………………… 

 

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

Zápis vyhotoven 22.03.2021. 


