
  

 
Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Besednice 27.01.2022  Strana 1/3 

MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 
 

konaného 27.01.2022 v zasedací místnosti na radnici 
 

 
Přítomno:  7 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven: Stanislav Blecha, Bc. Karolina Kozlová, Ing. Michaela Novotná, Ing. Petr 

Paťha 
 
Začátek jednání: 18:03 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 Vladislava Havlíčka a paní Mgr. Zdeňku Řehoutovou. 
Dále schválit zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Vladislava 
Havlíčka a paní Mgr. Zdeňku Řehoutovou. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 

Výsledek hlasování:   PRO 7  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 311/2021 schváleno. 
/Příloha č. 2 

Starostka navrhla schválit program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 27.01.2022. 
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 27.01.2022. 

Výsledek hlasování:   PRO 7  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 312/2021 schváleno. 
Příloha č. 3 
 

PROGRAM: Pozvánka a program jednání 
 
 

1. Zahájení  
2. Rozpočtové opatření 
3. Nájemní smlouva 
4. Smlouva o výpůjčce 
5. Zprávy výborů a komisí 
6. Různé 

 
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 
16.12.2021. Promítala podepsaný zápis z 26. zasedání ZM dne 16.12.2021. Zastupitelé neměli žádné 
připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 
z 26. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 16.12.2021 

Usnesení č. 313/2021 přijato. 
/Příloha č. 4 
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2)  ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  

Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 1. Starostka vysvětlila jednotlivá rozpočtová 
opatření a promítala je dataprojektorem. Nikdo neměl žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1.  
 

Výsledek hlasování:   PRO 7  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 314/2021 přijato. 
/Příloha č. 5 
 

3)  NÁJEMNÍ SMLOUVA  

Starostka navrhla schválit Smlouvu uzavřenou mezi Městysem Besednice a GW Bus a.s. týkající 
se bytové jednotky č. 5 v 2. podlaží domu čp. 94, Besednice. Upozornila na schválení převodu práv a 
povinností na předešlém zasedání, z toho důvodu se musí uzavřít nová smlouva s firmou GW Bus a.s. 
Smlouva bude uzavřena do 31.10.2022. Bez připomínek.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi 
Městysem Besednice a GW Bus a.s. týkající se bytové jednotky č. 5 v 2. podlaží domu čp. 94, 
Besednice. Smlouva je uzavřena do 31.10.2022. 

 
Výsledek hlasování:   PRO 7  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 315/2021 přijato. 
/Příloha č. 6 
 

4)   SMLOUVA O VÝPŮJČCE  

Starostka navrhla schválit návrh Nájemní smlouvy týkající se pronájmu bytové jednotky č. 9 na adrese 
Hlinice č.p. 308, 382 81 Besednice. Byt bude pronajatý na dobu určitou 1 roku s automatickým 
prodlužováním na následující rok. Starostka promítala fotografie po úpravách v bytě. Zastupitelé 
se shodli na výši nájemného. Nájemcem bude Jana Zemanová. Diskuze mezi zastupiteli a občany. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Nájemní smlouvy týkající se 
pronájmu bytové jednotky č. 9 na adrese Hlinice č.p. 308, 382 81 Besednice. Byt bude pronajatý 
na dobu určitou 1 roku s automatickým prodlužováním na následující rok a dále pověřuje 
starostku k jejímu podpisu. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 7  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 316/2021 přijato. 
/Příloha č. 7,8 
 
Starostka navrhla schválit Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městysem Besednice a slečnou Eliškou 
Šafránkovou týkající se výpůjčky nebytových prostor na parc.č. st. 295.  Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 1 roku s automatickým prodlužováním na následující rok. Proběhla diskuze mezi 
zastupiteli a občany. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi 
Městysem Besednice a slečnou Eliškou Šafránkovou týkající se výpůjčky nebytových prostor na 
parc.č. st. 295.  Smlouva je uzavřena na dobu určitou 1 roku s automatickým prodlužováním na 
následující rok. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 7  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 317/2021 přijato. 
/Příloha č. 9 
 

5)  ZPRÁVY VÝBORŮ A KOMISÍ 

Starostka navrhla vzít na vědomí zprávy výborů, komise a školské rady. Paní Doubravská informovala 
přítomné o činnostech sboru pro občanské záležitosti během roku 2021. Za kontrolní výbor p. Klein 
informoval, že kontrolní výbor na svých jednáních nezjistil závady. Za finanční výbor informoval o 
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proběhlých kontrolách člen kontrolního výboru p. Zeman. Bylo upozorněno na zápis ze školní inspekce, 
která měla výtky k neoplocenému prostoru mezi kinosálem a tělocvičnou. Proběhla diskuze mezi 
zastupiteli. Za školskou radu sdělila informace Mgr. Smolíková. Starostka všem poděkovala.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí zprávy výborů, komise 
a školské rady. 
 
Usnesení č. 318/2021 přijato. 
/Příloha č. 10 
 
6)  RŮZNÉ 

Starostka navrhla schválit Smlouvu č. ČB-001030072776/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene uzavřenou mezi Městysem Besednice a EG.D, a.s.. týkají se stavby s názvem: Malče 
K/1481/2 – NN. Jedná se o nové připojení, osvětlení pergoly v Malči. Promítala mapu, následně 
proběhla diskuze mezi zastupiteli. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu č. ČB-001030072776/002-
SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městysem Besednice a 
EG.D, a.s.. týkají se stavby s názvem: Malče K/1481/2 – NN. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 7  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 319/2021 přijato. 
/Příloha č. 11 
 

Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva. 
 
Jednání ukončeno v 18:58 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 26. zasedání zastupitelstva městyse Besednice 
Příloha č.5/  Rozpočtové opatření č. 1 
Příloha č.6/ Nájemní smlouva, čp. 94 
Příloha č.7/ Nájemní smlouva, čp. 308 
Příloha č.8/ Seznam žadatelů 
Příloha č.9/ Smlouva o výpůjčce 
Příloha č.10/ Činnost školské rady 
Příloha č.11/ Smlouva č. CB-001030072776/002-SECB 

 
 

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

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

Mgr. Zdeňka Řehoutová ………………………………… 
 
 
 
Zapisovatel:  Hana Švarcová   ………………………………… 

  
 
 

Zápis vyhotoven 02.02.2022. 


