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MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 04.11.2021 v zasedací místnosti na radnici 

 
 

Přítomno:  10 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven: Stanislav Blecha 
 

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 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 pana Jaroslava Kleina a paní Ing. Michaelu Novotnou. Dále 
schválit zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

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

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 281/2021 schváleno. 
/Příloha č. 2 

Starostka navrhla schválit program veřejného zasedání zastupitelstva konané dne 04.11.2021. 
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 04.11.2021. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 282/2021 schváleno. 
Příloha č. 3 
 

PROGRAM: Pozvánka a program jednání 
 

1.   Zahájení  
2.   Rozpočtová opatření 
3.   Dohoda o postoupení práv 
4.   Vodné a stočné 2022 
5.   Dotační programy 
6.   Obecně závazná vyhláška 
7.   Nový název ulice 
8.   Smlouva o zřízení služebnosti 
9.   Strategický rozvojový plán městyse Besednice na období 2021 – 2031 
10. Různé 
 

Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 
16.09.2021. Promítala podepsaný zápis z 24. zasedání ZM dne 16.09.2021. Zastupitelé neměli žádné 
připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 
z 24. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 16.09.2021 
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Usnesení č. 283/2021 přijato. 
/Příloha č. 4 
 
2)  ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  

Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 13 a č. 14 a schválit rozpočtové opatření č. 14. 
Starostka vysvětlila jednotlivá rozpočtová opatření a promítala je dataprojektorem. Nikdo neměl žádné 
připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 
a č. 14 a schvaluje rozpočtové opatření č. 15. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 284/2021 přijato. 
/Příloha č. 5,6,7 
 

3)  DOHODA O POSTOUPENÍ PRÁV  

Starostka navrhla schválit Dohodu o postoupení smlouvy uzavřenou mezi „postoupeným“ Městysem 
Besednice, „postupitelem“ panem Pavlem Zemanem a „postupníkem“ firmou RKCJCB s.r.o., týkající 
se postoupením práva a povinností k bytové jednotce č.5 na adrese Náměstí 94, 382 81 Besednice. 
Starostka osvětlila situaci a promítala Dohodu dataprojektorem. Předala slovo jednateli společnosti 
RKCJCB s.r.o. panu Krigarovi, který vysvětlil důvody pro převod užívacích práv bytové jednotky 
a dodal, že v dalších letech bude zabezpečována dopravní obslužnost v regionu jeho společností. JUDr. 
Cepák doplnil informace. P. Klein se vyjádřil nesouhlas s řešenou problematikou a zavzpomínal na již 
řešené potíže spojené s dotací na bytový dům. Následně proběhla diskuze mezi přítomnými. Po dohodě 
zastupitelů bude Smlouva zkontrolována JUDr. Smolíkovou. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Dohodu o postoupení smlouvy 
uzavřenou mezi „postoupeným“ Městysem Besednice, „postupitelem“ panem Pavlem Zemanem 
a „postupníkem“ firmou RKCJCB s.r.o., týkající se postoupením práva a povinností k bytové 
jednotce č.5 na adrese Náměstí 94, 382 81 Besednice. 

 

Výsledek hlasování:   PRO 0  PROTI   10  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 285/2021 NEBYLO PŘIJATO. 
/Příloha č. 8 
 

4)   VODNÉ A STOČNÉ 2022  

Starostka navrhla schválit Návrh cen vodného a stočného na rok 2022 a vzít na vědomí aktualizovaný 
Plán investic pro rok 2022. Dataprojektorem promítala oba dokumenty a osvětlila nárůst cen. Plán 
investic pro rok 2022 vyhodnocuje nejdůležitější lokality, ve kterých je potřeba něco opravit, vyměnit 
nebo vybudovat. Starostka informovala o přeprodeji vody do Nesměně, z důvodu nedostatku vody 
v Nesměni a špatných výsledků v kvalitě vody. Přeprodej je domluven i s Čevakem, pokud bude mít 
Besednice nedostatek vody přívod lze vypnout. Proběhla diskuze mezi zastupiteli o zvýšení cen 
i o dotaci ČOV. Následně diskuze mezi zastupiteli i občany. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh cen vodného a stočného na rok 
2022 a bere na vědomí aktualizovaný Plán investic pro rok 2022. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    1  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 286/2021 přijato. 
/Příloha č. 9,10,11,12 
 
5)  DOTAČNÍ PROGRAMY  

Starostka navrhla schválit podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, 
podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ 117D8210B – Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury na akci „Výstavba atletického zázemí v Besednici“. Nikdo nevznesl žádné připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti o finanční podporu 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ 
117D8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Výstavba atletického zázemí 
v Besednici“. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 287/2021 přijato. 
 
Starostka navrhla schválit podání žádosti do Programu obnovy venkova poskytované Jihočeským 
krajem, opatření 1: Dotace na projekt obce. Název akce „Modernizace veřejného osvětlení 
na náměstí“. Dodala, že by se jednalo o modernizaci spodní části náměstí. Nikdo neměl připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti do Programu obnovy 
venkova poskytované Jihočeským krajem, opatření 1: Dotace na projekt obce. Název akce 
„Modernizace veřejného osvětlení na náměstí“. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 288/2021 přijato. 
 
Starostka navrhla schválit podání žádosti do programu Kulturní dědictví poskytované Jihočeským 
krajem, opatření 2 Obnova drobné sakrální architektury, název akce „Renovace křížku nad 
vodojemem“. Dodala, že náklady na opravu by se pohybovaly mezi 70.000-80.000 Kč. Proběhla 
diskuze mezi zastupiteli a občany. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti do programu 
Kulturní dědictví poskytované Jihočeským krajem, opatření 2 Obnova drobné sakrální 
architektury, název akce „Renovace křížku nad vodojemem“. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 289/2021 přijato. 
 
Starostka navrhla schválit podání žádost do Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 platné 
pro rok 2021, název akce „Vybudování cestiček na hřbitově“. Zastupitelé ani občané neměli žádné 
připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádost do Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020 platné pro rok 2021, název akce „Vybudování cestiček na 
hřbitově“. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 290/2021 přijato. 
 
Starostka navrhla schválit podání žádost do Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 platné 
pro rok 2021, název akce „Modernizace školních kabinetů v ZŠ Besednice“. Nikdo neměl žádné 
připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádost do Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020 platné pro rok 2021, název akce „Modernizace školních kabinetů 
v ZŠ Besednice“ 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 291/2021 přijato. 
 
 
 

6)  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

Starostka navrhla schválit Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 4/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství, z důvodu změny zákona o odpadech. Dataprojektorem promítala 
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návrh vyhlášky a přehled cen za odpady, včetně dosud neuhrazených poplatků. Proběhla diskuze mezi 
zastupiteli o úlevách a osvobozeních. Následně diskuze mezi zastupiteli a občany. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse 
č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 292/2021 přijato. 
/Příloha č. 13,14 
 

7)  NOVÝ NÁZEV ULICE  

Starostka navrhla schválit nový název ulice: Na Růži. Starostka sdělila, že ulice by vedla od křižovatky 
s ulicí Hlinice, počínaje čp.123 a 232, směr k čp. 328. Nikdo neměl žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje název nové ulice: Na Růži. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 293/2021 přijato. 
 

8)  SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI  

Starostka navrhla schválit Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Správou a údržbou silnic 
Jihočeského kraje zřizované Jihočeským krajem a Městysem Besednice. Předmětem služebnosti 
je právo uložení vodovodního řadu na pozemku parc. č. 4173/1 v k.ú. Besednice. Smlouva byla 
promítána dataprojektorem. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
uzavřenou mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zřizované Jihočeským krajem a 
Městysem Besednice. Předmětem služebnosti je právo uložení vodovodního řadu na pozemku 
parc. č. 4173/1 v k.ú. Besednice. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 294/2021 přijato. 
/Příloha č. 15 
 
 

9) STRATEGICKÝ ROZOVJOVÝ PLÁN MĚSTYSE BESEDNICE NA OBDOBÍ 2021 - 2031 

Starostka navrhla schválit Strategický rozvojový plán městyse Besednice na období 2021 – 2031, který 
promítala dataprojektorem. Proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Strategický rozvojový plán městyse 
Besednice na období 2021 – 2031. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 295/2021 přijato. 
/Příloha č. 16 
 

10) RŮZNÉ 
 

Starostka zodpověděla dotaz občana ohledně pozemkových úprav.  
 
Ing. Novotná zodpověděla dotaz ohledně projektové studie nové hasičárny. 
 
Ing. Novotná informovala přítomné, na základě schůze bytových jednotek, že vlastníci bytových 
jednotek v čp. 307 nesouhlasí s oplocením pozemku parc.č. 67/4 k.ú, který si v minulosti oplotil 
nájemník bytu č. 10. Besednice u čp. 307, k odstranění by mělo dojít do konce roku 2021. 
 
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva. 
 
Jednání ukončeno v 19:45 hodin. 
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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 23. zasedání zastupitelstva městyse Besednice 
Příloha č.5/  Rozpočtové opatření č. 13 
Příloha č.6/ Rozpočtové opatření č. 14 
Příloha č.7/ Rozpočtové opatření č. 15 
Příloha č.8/ Dohoda o postoupení smlouvy 
Příloha č.9/ Návrh ceny pro vodné a stočné pro rok 2022 
Příloha č.10/ Plán investic – aktualizace pro rok 2022 
Příloha č.11/ Změna ceny vodného a stočného pro rok 2022 - Besednice 
Příloha č.12/ Informace o hospodaření za posledních 5 let 
Příloha č.13/ Návrh Obecně závazné vyhlášky městyse Besednice o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství 
Příloha č.14/ Přehled – odpady 
Příloha č.15/ Smlouva o zřízení služebnosti 
Příloha č.16/ Návrh Strategického rozvojového plánu 2021-2031 

 
 

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

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

 
Ing. Michaela Novotná  ………………………………… 

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

  
 
 

Zápis vyhotoven 09.11.2021. 


