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MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 16.12.2021 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 Jana Zemana a paní Mgr. Radku Smolíkovou. Dále 
schválit zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Jana 
Zemana a paní Mgr. Radku Smolíkovou. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 296/2021 schváleno. 
/Příloha č. 2 

Starostka navrhla schválit program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 16.12.2021. 
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 16.12.2021. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 297/2021 schváleno. 
Příloha č. 3 
 

PROGRAM: Pozvánka a program jednání 
 
 

1. Zahájení  
2. Rozpočtové opatření 
3. Smlouva o výpůjčce 
4. Rozpočty a výhledy 
5. Dodatek č.2_Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. 
6. Dohoda o postoupení práv 
7. Vnitřní směrnice – Tvorba a čerpání sociálního fondu Městyse Besednice 
8. Dodatek č. 3_Marius Pedersen a.s. 
9. Plán financování obnovy vodohospodářského majetku 
10. Různé 

 
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 
04.11.2021. Promítala podepsaný zápis z 25. zasedání ZM dne 04.11.2021. Zastupitelé neměli žádné 
připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 
z 25. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 04.11.2021 

Usnesení č. 298/2021 přijato. 
/Příloha č. 4 
 
2)  ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  

Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 16 a schválit rozpočtové opatření č. 17. 
Starostka vysvětlila jednotlivá rozpočtová opatření a promítala je dataprojektorem. Nikdo neměl žádné 
připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 17. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 299/2021 přijato. 
/Příloha č. 5,6 
 

3)  SMLOUVA O VÝPŮJČCE  

Starostka navrhla schválit Smlouvu o výpůjčce, změna č. 10 dle stavu k majetku k 16.12.2021, 
uzavřenou mezi Městysem Besednice a Základní školou a Mateřskou školou, okres Český Krumlov. 
Nikdo neměl žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o výpůjčce, změna č. 10 dle 
stavu k majetku k 16.12.2021, uzavřenou mezi Městysem Besednice a Základní školou 
a Mateřskou školou, okres Český Krumlov. 

 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 300/2021 přijato. 
/Příloha č. 7 
 

4)   ROZPOČTY A VÝHLEDY  

Starostka navrhla schválit Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice, okr. Český Krumlov, na rok 2022 
a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2025, které promítala dataprojektorem. Proběhla 
diskuze s paní ředitelkou Ing. Tomáškovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice, 
okr. Český Krumlov, na rok 2022 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2025. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 301/2021 přijato. 
/Příloha č. 8,9 
 
Starostka navrhla schválit v souladu s §85 písm. b) zákona č. 128/2000Sb poskytnutí finančních darů: 
- Kulturnímu a zábavnému spolku Vltavín – výše daru 49.000,- Kč 
- Sdružení Mladý hasič Besednice – výše daru 30.000,- Kč 
Zastupitelé se dohodli poskytnout dar Římskokatolické farnosti Besednice ve výši 20.000,- Kč. 
A dále zastupitelstvo pověřuje starostku Ing. Alenu Koukolovou k podpisu darovacích smluv 
do 31.01.2022. Dataprojektorem promítala soupis organizací, které o dar požádali. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice v souladu s §85 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. 
schvaluje poskytnutí finančních darů: Kulturnímu a zábavnému spolku Vltavín 49.000,- Kč, 
Sdružení Mladý hasič Besednice 30.000,- Kč, Římskokatolické farnosti Besednice 20.000,- Kč. 
A dále zastupitelstvo pověřuje starostku Ing. Alenu Koukolovou k podpisu darovacích smluv 
do 31.01.2022. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 302/2021 přijato. 
/Příloha č. 10 
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Starostka navrhla vzít na vědomí Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší 2022 a Návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu SMO regionu Pomalší na rok 2023 – 2025, který byl promítán dataprojektorem. 
Usnesení č. 303/2021 přijato. 
/Příloha č. 11,12 
 
Starostka navrhla schválit schodkový rozpočet na rok 2022 se změnami, které přečetla zastupitelům. 
Z důvodu změn v položkách rozpočtové skladby pro místní poplatky od 01.01.2022 dojde ke změnám 
v příjmových položkách. Výdaje byly povýšeny o dar ŘKF Besednice, navržen byl přesun ve výdajích 
v nakládání s odpady. 
 

paragraf položka 
Částka v návrhu rozpočtu 

(Kč) 
Změna 
(Kč) 

Částka ve schváleném rozpočtu 
(Kč) 

 1340 420.000,-  -420.000,-  0,-  

 1345 0,- 400.500,- 400.500,- 

 1349 0,-  19.500,- 19.500,- 

3330 5223 10.000,- 20.000,-  30.000,- 

3722 5137 0,- 21.000,- 21.000,- 

3729 5169 100.000,- -21.000,- 79.000,- 

 
Návrh rozpočtu: příjmy 21.500.000,- Kč, výdaje 24.600.000,-Kč, financování 3.100.000,- Kč a dále vzít 
na vědomí rozpis rozpočtu.  
Schválený rozpočet: příjmy 21.500.000,- Kč, výdaje 24.620.000,- Kč, financování 3.120.000, -Kč. 
Závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Besednice: neinvestiční transfery ve výši 
2.150.000,-Kč. Starostka vyjmenovala prioritní a plánované akce na rok 2022. Jednotlivé položky 
rozpočtu dovysvětlila paní účetní. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje schodkový rozpočet na rok 2022 
se změnami uvedenými v zápise a bere na vědomí rozpis rozpočtu.  
Schválený rozpočet: příjmy 21.500.000,- Kč, výdaje 24.620.000,- Kč, financování 3.120.000, -Kč. 
Závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Besednice: neinvestiční transfery 
ve výši 2.150.000,-Kč.  
 
Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 304/2021 přijato. 
/Příloha č. 13,14 
 
Starostka navrhla schválit Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Besednice na rok         
2023 – 2025, který byl promítán dataprojektorem. Nikdo neměl žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu městyse Besednice na rok 2023 – 2025. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 305/2021 přijato. 
/Příloha č. 15,16 
 
5)  DODATEK Č.2_LESY OBCÍ TRHOVÉ SVINY A BESEDNICE S.R.O. 

Starostka navrhla schválit Dodatek č. 2 k Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 12.02.2021 uzavřeným 
mezi Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., Městem Trhové Sviny a Městysem Besednice, týkající 
se výše pachtovného za rok 2021. Dodatek č. 2 promítala dataprojektorem a dodala, že městys získá 
procentuální poměr z celkové částky. Nikdo nevznesl žádný dotaz. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Dodatek č. 2 k Smlouvě 
o zemědělském pachtu ze dne 12.02.2021 uzavřeným mezi Lesy měst a obcí Trhové Sviny 
a Besednice s.r.o., Městem Trhové Sviny a Městyse Besednice, týkajíc se výše pachtovného 
za rok 2021. 
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Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 306/2021 přijato. 
/Příloha č. 17 
 
6)  DOHODA O POSTOUPENÍ PRÁV 

Starostka navrhla schválit Dohodu o postoupení smlouvy uzavřenou mezi „postoupeným“ Městysem 
Besednice, „postupitelem“ panem Pavlem Zemanem a „postupníkem“ firmou GW Bus a.s., týkající 
se postoupením práva a povinností k bytové jednotce č.5 na adrese Náměstí 94, 382 81 Besednice 
za částku 1.950.000 Kč. Dohoda byla promítána dataprojektorem a starostka upozornila na úpravy, které 
v dohodě byly provedeny. Pan Klein vyjádřil nesouhlas s návrhem a dodal, že se problematikou zabýval 
kontrolní výbor, který doporučuje zastupitelstvu smlouvu uzavřít za náklady, kterými jsou investiční 
příspěvky a zaplacené nájemné. Proběhla diskuze mezi zastupiteli o navrhované dohodě, o zvláštním 
užívání a o sociálním bytě. Diskuze mezi zastupiteli a občany o výstavbě čp. 94, o úvěru, o převodu 
užívání práv, o patnácti bytech v čp. 94, které jsou zatím obecní, o splácení bytů v čp. 307 a 308. 
Byla promítána Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 
nájemních bytů v obcích. Starostka vysvětlila rozdíl mezi převodem práv k užívání a vlastnictví. 
Diskuze mezi zastupiteli o úpravě dohody dle diskuze z minulého zasedání. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Dohodu o postoupení smlouvy 
uzavřenou mezi „postoupeným“ Městysem Besednice, „postupitelem“ panem Pavlem Zemanem 
a „postupníkem“ firmou GW Bus a.s., týkající se postoupením práva a povinností k bytové 
jednotce č.5 na adrese Náměstí 94, 382 81 Besednice za částku 1.950.000 Kč. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 5  PROTI    4  ZDRŽEL SE 2 
 

Usnesení č. 307/2021 přijato. 
/Příloha č. 18,19 
 

7)  VNITŘNÍ SMĚRNICE – TVORBA A ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTYSE 
BESEDNICE  

Starostka navrhla schválit Vnitřní směrnici – Tvorba a čerpání sociálního fondu Městyse Besednice 
s platností od 01.01.2022. Starostka promítala návrh směrnice a vysvětlila čerpání fondu. Nikdo neměl 
žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Vnitřní směrnici – Tvorba a čerpání 
sociálního fondu Městyse Besednice s platností od 01.01.2022. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 308/2021 přijato. 
/Příloha č. 20 
 

8)  DODATEK Č.3_MARIUS PEDERSEN A.S.  

Starostka navrhla vzít na vědomí uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o díle č. 62980/19 na zajištění 
sběru, svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu, pronájmu nádob uzavřené mezi 
Městysem Besednice a firmou Marius Pedersen a.s. Promítala dodatek dataprojektorem a informovala 
o zdražování služeb. Zastupitelé ani občané neměli připomínky 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o díle č. 62980/19 na zajištění sběru, svozu a využití separovaných složek 
komunálního odpadu, pronájmu nádob uzavřené mezi Městysem Besednice a firmou Marius 
Pedersen a.s. 
 

Usnesení č. 309/2021 přijato. 
/Příloha č. 21,22 
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9) PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU 

Starostka navrhla schválit aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 
až 2031. Dataprojektorem promítala původní plán na roky 2019-2028 i aktualizovaný plán na roky 
2022-2031, který je aktualizován z důvodu hodnoty majetku. Proběhla diskuze mezi zastupiteli. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031.  
 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 310/2021 přijato. 
/Příloha č. 23,24 
 
 

10) RŮZNÉ 
 

Starostka poděkovala M. Řehoutovi za to, že veškerou odměnu, kterou získal z dotační a investiční 
komise daruje obci. 
Ing. Novotná zodpověděla dotaz ohledně opravy silnice ve směru na Ločenice. Správa a údržba silnic 
má opravu v plánu investic na následující rok.  
Proběhla diskuze mezi zastupiteli a občany ohledně cen pro vodné a stočné a o změnách v územním 
plánu. 
 

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 24. zasedání zastupitelstva městyse Besednice 
Příloha č.5/  Rozpočtové opatření č. 16/2021 
Příloha č.6/ Rozpočtové opatření č. 17/2021 
Příloha č.7/ Smlouva o výpůjčce  
Příloha č.8/ Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice pro rok 2022  
Příloha č.9/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové  

organizace ZŠ a MŠ Besednice 2023-2025 
Příloha č.10/ Poskytnuté transfery  
Příloha č.11/ Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší na rok 2022 
Příloha č.12/ Návrh střednědobého rozpočtového výhledu – SMO regionu Pomalší 
Příloha č.13/ Návrh rozpisu rozpočtu Městyse Besednice pro rok 2022  
Příloha č.14/ Prioritní akce do rozpočtu 2022 
Příloha č.15/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Besednice  
Příloha č.16/ Návrh rozpočtu fondů 2022 
Příloha č.17/ Dodatek č.2 k Smlouvě o zemědělském pachtu 
Příloha č.18/ Smlouva č. 9255910130 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích 
Příloha č.19/ Dohoda o postoupení smlouvy 
Příloha č.20/ Vnitřní směrnice – tvorba a čerpání sociálního fondu Městyse Besednice 
Příloha č.21/ Dodatek č.3 ke smlouvě na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu a jeho složek  
Příloha č.22/ Ujednané svozové režimy 
Příloha č 23/ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 
Příloha č.24/ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 
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Starostka městyse: Ing. Alena Koukolová  ………………………………… 

 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Radka Smolíková  ………………………………… 
 

 
Jan Zeman   ………………………………… 

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

  
 
 

Zápis vyhotoven 22.12.2021. 


