MĚSTYS BESEDNICE
ZÁPIS Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE
konaného 16.09.2021 v zasedací místnosti na radnici
Přítomno:
Omluven:

7 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1
Vratislav Brabec, Stanislav Blecha, Jaroslav Klein, Mgr. Radka Smolíková

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 7 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 Ing. Petra Paťhu a paní Bc. Karolinu Kozlovou. Dále
schválit zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Petra
Paťhu a paní Bc. Karolinu Kozlovou. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

Usnesení č. 267/2021 schváleno.
/Příloha č. 2
Starostka navrhla schválit program veřejného zasedání zastupitelstva konané dne 16.09.2021.
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 zasedání
zastupitelstva konané dne 16.09.2021
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

Usnesení č. 268/2021 schváleno.
Příloha č. 3

PROGRAM: Pozvánka a program jednání
1. Zahájení
2. Schválení výběrového řízení – akce: Pořízení mobilní učebny – součást projektu
„Modernizace ZŠ a MŠ Besednice“
3. Rozpočtové opatření
4. Nájemní smlouvy
5. Věcná břemena
6. Územní plán
7. Provozní řád budovy čp. 97
8. Strategický rozvojový plán městyse Besednice na období 2021 – 2031
9. Různé
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne
02.09.2021. Promítala podepsaný zápis z 23. zasedání ZM dne 02.09.2021. Zastupitelé neměli žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu
z 23. mimořádného zasedání zastupitelstva ze dne 02.09.2021.
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Usnesení č. 269/2021 přijato.
/Příloha č. 4
2) SCHVÁLENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – AKCE: POŘÍZENÍ MOBILNÍ UČEBNY –
SOUČÁST PROJEKTU „MODERNIZACE ZŠ A MŠ BESEDNICE“
Starostka navrhla schválit výsledky výběrového řízení v zadávacím řízení na akci: Pořízení mobilní
učebny. Veřejná zakázka je součástí projektu s názvem „Modernizace ZŠ a MŠ Besednice“ a dále
pověřit starostku k podpisu Kupní smlouvy s vítězným účastníkem zadávacího řízení firmou K-net
Technical International Group, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 375.534,- Kč bez DPH. Starostka
promítala nabídku dataprojektorem a informovala přítomné o průběhu otevíraní obálek. Paní ředitelka
Ing. Tomášková vysvětlila přítomným, jak vypadá mobilní učebna a zodpověděla dotaz
Mgr. Řehoutové. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje výsledky výběrového řízení
v zadávacím řízení na akci: Pořízení mobilní učebny. Veřejná zakázka je součástí projektu
s názvem „Modernizace ZŠ a MŠ Besednice“. A dále pověřuje starostku k podpisu Kupní
smlouvy s vítězným účastníkem zadávacího řízení firmou K-net Technical International Group,
s.r.o. Nejnižší nabídková cena: 375.534,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 270/2021 přijato.
/Příloha č. 5,6
3) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 11 a schválit rozpočtové opatření č. 12.
Starostka vysvětlila jednotlivá rozpočtová opatření a promítala je dataprojektorem. Nikdo neměl žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11
a schvaluje rozpočtové opatření č. 12.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 271/2021 přijato.
/Příloha č. 7,8
4) NÁJEMNÍ SMLOUVY
Starostka navrhla schválit uzavření Nájemní smlouvy mezi Městysem Besednice (nájemce) a panem
Vítem Leitgebem (pronajímatelem) týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 1718 v k.ú. Malče
za účelem zřízení kontejnerového stání. Cena nájmu 1,-Kč/rok a dále pověřit starostku k jejímu podpisu.
Starostka na mapě ukázala, kde se pozemek vyskytuje a dataprojektorem promítala Nájemní smlouvu.
Nikdo nevznesl žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi
Městysem Besednice (nájemce) a panem Vítem Leitgebem (pronajímatelem) týkající se pronájmu
části pozemku parc.č. 1718 v k.ú. Malče za účelem zřízení kontejnerového stání. Cena nájmu
1,-Kč/rok. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 272/2021 přijato.
/Příloha č. 9
Starostka navrhla schválit uzavření Nájemní smlouvy mezi Městysem Besednice (pronajímatel)
a panem Janem Kneiflem (nájemce) týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 3779/22 v k.ú.
Besednice za účelem chovu domácích zvířat. Cena nájmu 50,-Kč/rok a dále pověřit starostku k jejímu
podpisu. Nikdo neměl žádné připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi
Městysem Besednice (pronajímatel) a panem Janem Kneiflem (nájemce) týkající se pronájmu
části pozemku parc.č. 3779/22 v k.ú. Besednice za účelem chovu domácích zvířat. Cena nájmu 50,Kč/rok. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 273/2021 přijato.
/Příloha č. 10
5) VĚCNÁ BŘEMENA
Starostka navrhla schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.: CB- 001040018674/002-JIRI uzavřenou mezi Městysem Besednice a EG.D., a.s. Akce: umístění
kabelových rozvodu NN na Budech a pověřit starostku k jejímu podpisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.: CB- 001040018674/002-JIRI uzavřenou mezi Městysem Besednice a EG.D.,
a.s..Akce: umístění kabelových rozvodu NN na Budech. A dále pověřuje starostku k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 274/2021 přijato.
/Příloha č. 11
Starostka navrhla schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB- 014330042670/001-DVK mezi
Městysem Besednice a EG.D., a.s. Akce s názvem: Bída, směr Soběnov, obnova – TS, NN a pověřit
starostku k jejímu podpisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: CB- 014330042670/001-DVK mezi Městysem Besednice a EG.D., a.s. Akce s názvem: Bída,
směr Soběnov, obnova – TS, NN. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 275/2021 přijato.
/Příloha č. 12
Starostka navrhla schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.: CB- 001030068477/001- JIRI mezi Městysem Besednice a EG.D., a.s. Akce s názvem: Malče
K/1461-NN a pověřit starostku k jejímu podpisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.: CB- 001030068477/001- JIRI mezi Městysem Besednice a EG.D. a.s. Akce
s názvem: Malče K/1461-NN. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 276/2021 přijato.
/Příloha č. 13
6) ÚZEMNÍ PLÁN
Starostka navrhla schválit usnesení, že v nejbližších 3 letech nedojde ke změně územního plánu
z důvodu probíhajících komplexních pozemkových úprav, jelikož se množí žádostí o změnu územního
plánu.
Návrh usnesení: Na základě podaných žádostí o změně územního plánu v k.ú. Besednici a v k.ú.
Malče zastupitelstvo městyse Besednice rozhodlo, že v nejbližší 3 letech nedojde k změně ÚP
z důvodu probíhajících KPÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Besednice 16.09.2021

Strana 3/5

Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

Usnesení č. 277/2021 přijato.
/Příloha č. 14
7) PROVOZNÍ ŘÁD BUDOVY ČP. 97
Starostka navrhla schválit v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku Provozní řád budovy
čp. 97 v Besednici. Promítala návrh Provozního řádu dataprojektorem a zodpověděla dotaz pí ředitelky
Ing. Tomáškové. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli a pí ředitelkou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje v zájmu zabezpečení řádné správy
a ochrany majetku nový Provozní řád budovy čp.97, Besednice.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 278/2021 přijato.
/Příloha č. 15
8) STRATEGICKÝ ROZOVJOVÝ PLÁN MĚSTYSE BESEDNICE NA OBDOBÍ 2021 - 2031
Starostka navrhla projednat nový Strategický rozvojový plán městyse Besednice. Návrh Strategického
rozvojového plánu městyse Besednice promítala dataprojektorem. Proběhla diskuze mezi zastupiteli
a občany, následně byly navrhnuty body, které by se mohly do plánu doplnit. Zastupitelé se dohodli, že
bude Strategický rozvojový plán bude projednán na dalším zasedání zastupitelstva.
/Příloha č. 16
9) RŮZNÉ
Starostka navrhla schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřenou mezi Městysem Besednice
a firmou Jindřich Parus ve věci realizace díla „Modernizace ZŠ a MŠ Besednice“; registrační číslo
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014622, v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací
a nepředvídaných stavebních prací a odpočtem neprovedených prací specifikovaných ve Změnovém
listu č.1. Původní cena díla: 3.258.553,38 Kč bez DPH, výše dodatečných nákladů: 442.207,74 Kč,
celkové náklady díla: 3.700.761,12 Kč bez DPH. Dataprojektorem byl promítán změnový list a dodatek
č.1. Místostarostka Ing Novotná osvětlila důvod uzavření dodatku č. 1. Následně proběhla diskuze mezi
zastupiteli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřenou mezi Městysem Besednice a firmou Jindřich Parus ve věci realizace díla „Modernizace
ZŠ a MŠ Besednice“; registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014622, v souvislosti
s provedením dodatečných stavebních prací a nepředvídaných stavebních prací a odpočtem
neprovedených prací specifikovaných ve Změnovém listu č.1. Původní cena díla: 3.258.553,38 Kč
bez DPH, výše dodatečných nákladů: 442.207,74 Kč, celkové náklady díla: 3.700.761,12 Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 279/2021 přijato.
/Příloha č. 17,18
Starostka navrhla vzít na vědomí uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení uzavřený mezi Městysem Besednice a firmou ASEKOL a.s. Dodatek se týká změn
v zákonných požadavcích na nakládání s výrobky s ukončenou životností. Nikdo neměl žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřený mezi Městysem Besednice a firmou
ASEKOL a.s. Dodatek se týká změn v zákonných požadavcích na nakládání s výrobky
s ukončenou životností.
Usnesení č. 280/2021 přijato.
/Příloha č. 19
Starostka zodpověděla dotazy občanů a proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany ohledně
neoprávněného užívání a zastavění pozemku parc.č. 67/4 k.ú. Besednice.
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Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva.
Jednání ukončeno v 19:25 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/
Příloha č.13/
Příloha č.14/
Příloha č.15/
Příloha č.16/
Příloha č.17/
Příloha č.18/
Příloha č.19/

Prezenční listina
Hlasování členů ZM
Pozvánka a program jednání
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva městyse Besednice
Nabídka společnosti K-net
Kupní smlouva – mobilní učebna
Rozpočtové opatření č. 11
Rozpočtové opatření č. 12
Nájemní smlouva – část pozemku p.č. 1718
Nájemní smlouva – část pozemku p.č. 3779/22
Smlouva č.: CB-001040018674/002-JIRI
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330042670/001-DVK
Smlouva č.: CB-001030068477/001-JIRI
Seznam žádostí o změnu ÚP
Provozní řád budovy čp. 97
Strategický rozvojový plán
Změnový list č. 1
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Starostka městyse:

Ing. Alena Koukolová

…………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Karolina Kozlová

…………………………………

Ing. Petr Paťha

…………………………………

Hana Švarcová

…………………………………

Zapisovatel:

Zápis vyhotoven 22.09.2021.
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