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MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 24.06.2021 v zasedací místnosti na radnici 

 
 

Přítomno:  11 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven: Stanislav Blecha, Vratislav Brabec, Ing. Michaela Novotná, Mgr. Zdeňka 

Řehoutová, Jan Zeman 
 

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 6 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 Bc. Karolinu Kozlovou a pana Vladislava Havlíčka 
a zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu paní Bc. Karolinu 
Kozlovou a pana Vladislava Havlíčka. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 250/2021 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 zasedání zastupitelstva 
konané dne 24.06.2021.  

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 251/2021 schváleno. 

 
PROGRAM: Pozvánka a program jednání/Příloha č.3 
 

1.   Zahájení  
2.   Výbory a komise 
3.   Účetní uzávěrka – ZŠ a MŠ Besednice, Městys Besednice 
4.   Závěrečný účet 2020 
5.   Rozpočtová opatření 
6.   Nájemní smlouva 
7.   Smlouva o výpůjčce 
8.   Výběrové řízení – akce: Besednice – zaokrouhlení vodovodního řádu 
9.   Různé 
 

Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 
29.04.2021. Promítala podepsaný zápis z 21. zasedání ZM dne 10.06.2021. Zastupitelé neměli žádné 
připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu z 21. zasedání 
zastupitelstva ze dne 10.06.2021. 

Usnesení č. 252/2021 přijato. 
/Příloha č. 4 
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2)  VÝBORY A KOMISE  
 

Starostka předala slovo předsedovi kontrolního výboru panu Kleinovi. Pan Klein sdělil informace 
o jednáních kontrolního výnoru. V roce 2021 se uskutečnila dvě jednání se 100% účastí. Dále sdělil, 
že ohledně bytu v čp. 97 doporučuje vyčkat do srpna, pokud o byt neprojeví zájem někdo z učitelů, poté 
by mohl být byt nabídnout někomu z občanů. Dále navrhuje, ohledně finanční situace, aby nájemce bytu 
složil kauci nebo věnoval sponzorský dar. Upozornil starostku, že podle jednacího řádu platí, aby 
se pozvánky zasílaly deset dní předem. Starostka připomínku vzala na vědomí a sdělila, že se na 
to zaměří, aby pozvání probíhala v pořádku. Do portálu je časově náročné vkládat dokumenty. 

Starostka informovala přítomné, že informace o finančním výboru sdělí jeho předseda na příštím 
jednání. 

Starostka předala slovo paní Doubravské, předsedkyni Sboru pro občanské záležitosti. Paní Doubravská 
sdělila informace o činnosti Sboru, přednesla akce, které byly naplánované na rok 2020, ale některé 
se vzhledem k epidemiologické situaci nemohli uskutečnit. Starostka navrhla, aby se v obřadní síní 
půlročně konala setkání se seniory. 

Starostka předla slovo předsedovi dotační a investiční komise Ing. Paťhovi. Ing. Paťha sdělil, 
že se v roce 2019 komise sešla pětkrát, v roce 2020 čtyřikrát a v letošním roce jedenkrát. Na letošním 
jednání řešili založení krajského investičního fondu, který byl nově založen. Přijali návrh, že by 
prostřednictvím tohoto fondu zkusili dofinancovat nezpůsobilé výdaje z dotace na sociální zařízení v ZŠ 
a MŠ Besednice. Komise tento návrh doporučovala a podle informací se dotaci podařilo získat. Dále 
mluvili o titulu z ministerstva financí, získání až 90% přístavbu MŠ. Dále u Ministerstvo financí 
o financování atletické dráhy, ale ministerstvo nedovoluje souběh dvou dotačních akcí a oba návrhy 
padly. Dále se věnovali stanovováním priorit pro obec, inventuru vhodných dotačních titulů, podaných 
žádostí, určit možnosti čerpání dotací z rozpočtu městyse. Starostka sdělila částku ,která byla zaplacena 
JUDr. Smolíkové.  

Starostka předala slovo Mgr. Smolíkové, jelikož předsedkyně školské rady Mgr. Bláhová, nebyla 
přítomna. Mgr. Smolíková sdělila informace o školské radě, která se sešla dvakrát. Připomínka školské 
rady k bytu v čp. 97 je zvukový element, pokud bude v prostorách probíhat výuka ZUŠ. Starostka 
dodala, že ZUŠ tam nebude moci fungovat, pokud nebude hotová zvuková zkouška. Následně proběhla 
diskuze mezi zastupiteli.  

Starostka navrhla vzít na vědomí zprávy výborů, komisí a školské rady. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí zprávy výborů, komisí 
a školské rady. 

Usnesení č. 253/2021 přijato. 
/Příloha č. 5 
 
Starostka navrhla schválit zrušení dotační a investiční komise a vzít na vědomí rezignaci předsedy 
Ing. Petra Paťhy a Martina Řehouta. Ing. Paťha se dotázal, zda komisi musí zastupitelstvo zrušit. 
Proběhla diskuze mezi zastupiteli 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje zrušení dotační a investiční komise 
a bere na vědomí rezignaci předsedy Ing. Petra Paťhy a Martina Řehouta. 

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 254/2021 schváleno. 
/Příloha č. 6,7 
 
3)  ÚČETNÍ UZÁVĚRKA – ZŠ A MŠ BESEDNICE, MĚSTYS BESEDNICE 
 

Starostka navrhla schválit Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Besednice, okres Český Krumlov, sestavenou k 31.12.2020, s výsledkem hospodaření – ziskem 872,50 
Kč a schvaluje převod výsledku hospodaření ve výši 500,-Kč do fondu odměn a ve výši 372,50 Kč 
do rezervního fondu organizace Starostka seznámila přítomné s Účetní závěrkou příspěvkové 
organizace, která byla sestavená k 31.12.2020. Dokumenty jsou uloženy u hlavní účetní. Nikdo neměl 
žádné připomínky. 
 



  

 
Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Besednice 24.06.2021  Strana 3/5 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov, sestavenou 
k 31.12.2020, s výsledkem hospodaření – ziskem 872,50 Kč a schvaluje převod výsledku 
hospodaření ve výši 500,-Kč do fondu odměn a ve výši 372,50 Kč do rezervního fondu organizace 
 

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 255/2021 schváleno. 
 
Starostka navrhla schválit Účetní závěrku městyse Besednice sestavenou k 31.12.2020 a rozhodlo 
o převedení dosaženého výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 1.523.404,71 Kč 
na nerozdělený zisk minulých let. Paní účetní seznámila přítomné s Účetní závěrkou městyse Besednice, 
která byla sestavená k 31.12.2020. Dokumenty jsou uloženy u hlavní účetní. Zastupitelé ani občané 
nevznesli žádné dotazy. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku městyse Besednice 
sestavenou k 31.12.2020 a rozhodlo o převedení dosaženého výsledku hospodaření 
ve schvalovacím řízení ve výši 1.523.404,71 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 256/2021 schváleno. 
 
4)  ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020 
 

Starostka navrhla schválit Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření městyse 
Besednice a závěrečný účet městyse Besednice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2020 a to bez výhrad. Paní účetní seznámila přítomné s návrhem závěrečného účtu 
městyse Besednice za rok 2020. Návrh závěrečného účtu za rok 2020 byl zveřejněn 03.06.2021 
na webových stránkách městyse Besednice. Dokumenty jsou uloženy u hlavní účetní. Nikdo neměl 
žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření městyse 
Besednice a závěrečný účet městyse Besednice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2020 a to bez výhrad. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 257/2021 schváleno. 
 
5)  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
 

Starostka navrhla vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2021 a schválit Rozpočtové opatření 
č. 8/2021 a vysvětlila jednotlivá rozpočtová opatření. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2021 
a schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 258/2021 schváleno. 
/Příloha č. 8,9 
 
6)  NÁJEMNÍ SMLOUVA 
 

Starostka navrhla schválit návrh Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městysem Besednice a panem Ing. 
Miloslavem Sikytou a paní Ing. Pavlínou Sikytovou týkající využití pozemku jako příjezdové cesty 
k jejich nemovitosti. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. Starostka promítala smlouvu 
dataprojektorem. Zastupitelé ani občané neměli žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Nájemní smlouvy uzavřené 
mezi Městysem Besednice a panem Ing. Miloslavem Sikytou a paní Ing. Pavlínou Sikytovou 
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týkající využití pozemku jako příjezdové cesty k jejich nemovitosti. A dále pověřuje starostku 
k jejímu podpisu. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 259/2021 schváleno.  
/Příloha č. 10 
 
7)  SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
 

Starostka navrhla schválit Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce 
uzavřené mezi Městysem Besednice a ZUŠ Trhové Sviny týkající se výpůjčky nebytových prostor 
v budově č.p. 97, Besednice. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. Starostka promítala smlouvu 
dataprojektorem. Nikdo nevznesl žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce uzavřené 
mezi Městysem Besednice a ZUŠ Trhové Sviny týkající se výpůjčky nebytových prostor v budově 
č.p. 97, Besednice. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 260/2021 schváleno.  
/Příloha č. 11 
 
8)  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – AKCE: BESEDNICE – ZAOKROUHLENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU 
 

Starostka navrhla schválit výsledky výběrového řízení v zadávacím řízení na stavební práce. Akce: 
Besednice – zokrouhlení vodovodního řadu. A dále pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o dílo 
s vítězným účastníkem zadávacího řízení firmou ČEVAK a.s. Nejnižší nabídková cena: 282.419,15 Kč 
bez DPH. Nikdo neměl žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje výsledky výběrového řízení 
v zadávacím řízení na stavební práce. Akce: Besednice – zokrouhlení vodovodního řadu. A dále 
pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem zadávacího řízení firmou 
ČEVAK a.s. Nejnižší nabídková cena: 282.419,15 Kč bez DPH. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
Usnesení č. 261/2021 schváleno.  
/Příloha č. 12 
 
9)  RŮZNÉ 
 
Starostka promítala dataprojektorem seznam občanů, kteří byli navrhováni na ocenění za aktivity 
v rámci obce. V letošním roce bude oceněno 6 12 občanů, podle nejvíce získaných hlasů.  
/Příloha č. 13 
 
Proběhla diskuze ohledně koupaliště. Občanem bylo připomenuto, že by mělo být naplněno pouze 
do poloviny. P. Klein dodal, že při kolaudaci sociálů u koupaliště přislíbil hygieně, že se v koupališti 
ryby chovat nebudou. 
 
Proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany.  
 
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva. 
 
Jednání ukončeno v 18:45 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 21. zasedání ZM dne 10.06.2021 
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Příloha č.5/  Činnost školské rady 
Příloha č.6/ Vzdání se funkce předsedy Dotační a investiční komise 
Příloha č.7/ Vzdání se členství v Dotační a investiční komisi  
Příloha č.8/ Rozpočtové opatření č. 7   
Příloha č.9/ Rozpočtové opatření č. 8  
Příloha č.10/ Nájemní smlouva 
Příloha č.11/ Vyhodnocení předložených nabídek   
Příloha č.12/ Smlouva o výpůjčce   
Příloha č.13/ Ocenění občanů 
 

 
 

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

Ověřovatelé zápisu: Vladislav Havlíček  ………………………………… 
  

 
 
Bc. Karolina Kozlová   ………………………………… 

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

 
 
 
 

Zápis vyhotoven 29.06.2021. 


