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MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 23.06.2022 v zasedací místnosti na radnici 

 
 

Přítomno:  10 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven: Vratislav Brabec 
 

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 pana Stanislava Blechu. Dále 
schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava 
Kleina a Stanislava Blechu. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 

Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 1 

Usnesení č. 332/2022 schváleno. 
/Příloha č. 2 

Starostka navrhla schválit program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.06.2022. 
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 23.06.2022. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 333/2022 schváleno. 
Příloha č. 3 
 

PROGRAM: Pozvánka a program jednání 
 
 

1. Zahájení  
2. Rozpočtové opatření 
3. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Besednice, Městys Besednice 
4. Závěrečný účet 2021 
5. Zprávy výborů a komisí 
6. Stanovení počtu zastupitelů městyse Besednice 
7. Smlouva o dílo – Vybudování mlatových cestiček na hřbitově 
8. Výběrové řízení na akci: Učebna chemie/přírodních věd – kupní smlouva 
9. Nájemní smlouva – ordinace v budově radnice 
10. Různé 

 
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 
10.03.2022. Promítala podepsaný zápis z 28. zasedání ZM dne 10.03.2022. Zastupitelé neměli žádné 
připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 
z 28. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 10.03.2022. 

Usnesení č. 334/2022 přijato. 
/Příloha č. 4 
 
2)  ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  

Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a schvaluje opatření č.11. 
Starostka vysvětlila jednotlivá rozpočtová opatření a promítala je dataprojektorem. Nikdo neměl žádné 
připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 
z 28. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 10.03.2022. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 335/2021 přijato. 
/Příloha č. 5,6,7,8,9,10,11 

 

3)  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – ZŠ A MŠ BESEDNICE, MĚSTYS BESEDNICE  

Starostka navrhla schválit Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřská školy 
Besednice, okres Český Krumlov, sestavenou k 31.12.2021, s výsledkem hospodaření – ziskem 
1.241,06 Kč a schválit převod výsledku hospodaření ve výši 800,- Kč do fondu odměn a ve výši 
441,06 Kč do rezervního fondu organizace. Dokumenty promítala dataprojektorem. Ředitelka ZŠ a MŠ 
Besednice, Ing. Tomášková zodpověděla dotaz týkající se kamerového systému a mobilní učebny 
ve škole.  
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov, sestavenou 
k 31.12.2021, s výsledkem hospodaření – ziskem 1.241,06 Kč a schvaluje převod výsledku 
hospodaření ve výši 800,- Kč do fondu odměn a ve výši 441,06 Kč do rezervního fondu organizace. 

 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 336/2022 přijato. 
/Příloha č. 12,13,14,15 
 
4)   ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021 

Starostka navrhla schválit Účetní závěrku městyse Besednice sestavenou k 31.12.2021 a rozhodnout 
o převedení dosaženého výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 3.363.559,35 Kč 
na nerozdělený zisk minulých let. Dokumenty byly promítány dataprojektorem. Nikdo neměl žádné 
připomínky.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku městyse Besednice 
sestavenou k 31.12.2021 a rozhodlo o převedení dosaženého výsledku hospodaření 
ve schvalovacím řízení ve výši 3.363.559,35 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 

 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 337/2022 přijato. 
/Příloha č. 16,17,18 
 
Starostka navrhla schválit celoroční hospodaření městyse Besednice a závěrečný účet městyse 
Besednice za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a to bez 
výhrad. Nikdo ze zastupitelů ani občanů neměl připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření městyse 
Besednice a závěrečný účet městyse Besednice za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2021 a to bez výhrad. 
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Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 338/2022 přijato. 
/Příloha č. 19 
 
Starostka navrhla vzít na vědomí Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2021 a promítala 
ho dataprojektorem. Proběhla diskuze mezi zastupiteli. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí Závěrečný účet SMO Pomalší 
za rok 2021. 
 
Usnesení č. 339/2022 přijato. 
/Příloha č. 20 
 

5)  ZPRÁVY VÝBORŮ A KOMISÍ 

Starostka navrhla vzít na vědomí zprávy výborů, komisí a školské rady. Pan Blecha seznámil přítomné 
s činností finančního výboru v letošním roce. Pan Klein seznámil zastupitele i občany s činností 
kontrolního výboru v roce 2022. Paní Doubravská informovala o činnosti sboru pro občanské záležitosti 
a paní Kozlová o změnách a fungování školské rady. 

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

Usnesení č. 340/2022 přijato. 
 
6) STANOVENÍ POČTU ZASTUPITELŮ MĚSTYSE BESEDNICE 

Starostka navrhla schválit 11 členů zastupitelstva pro období 2022 – 2026. Nikdo neměl žádné 
připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje 11 členů zastupitelstva pro volební 
období 2022 – 2026. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 341/2022 přijato. 
 
7) SMLOUVA O DÍLO – VYBUDOVÁNÍ MLATOVÝCH CESTIČEK NA HŘBITOVĚ  

Starostka navrhla schválit Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městysem Besednice a firmou DOMIBA 
s.r.o týkající se akce Vybudování mlatových cestiček na hřbitově. Cena díla: 329.688,- Kč bez DPH 
a pověřit starostku k podpisu. Dokumenty byly promítány dataprojektorem. Starostka zodpověděla 
dotaz Ing, Paťhy ohledně výskytu cestiček a doplnila, že realizace proběhne v říjnu. Následně proběhla 
diskuze mezi zastupiteli.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
Městysem Besednice a firmou DOMIBA s.r.o týkající se akce Vybudování mlatových cestiček na 
hřbitově. Cena díla: 329.688,- Kč bez DPH. A dále pověřuje starostku k jejímu k podpisu. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 342/2022 přijato. 
/Příloha č. 21 
 
8) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA AKCI: UČEBNA CHEMIE/PŘÍRODNÍCH VĚD – KUPNÍ 
SMLOUVA  

Starostka navrhla schválit výsledky výběrového řízení v zadávacím řízení na akci Učebna 
chemie/přírodních věd v rámci projektu číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014622 MODERNIZACE ZŠ 
A MŠ BESEDNICE“, který je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a pověřit starostku k podpisu Kupní 
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smlouvy s vítězným účastníkem zadávacího řízení firmou Školab s.r.o. Nejnižší nabídková cena byla 
600.958,- Kč bez DPH. Starostka promítala dokumenty dataprojektorem. Paní ředitelka zodpověděla 
dotaz Mgr. Řehoutové o jazykové učebně. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli, občany a paní 
ředitelkou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje výsledky výběrového řízení 
v zadávacím řízení na akci Učebna chemie/přírodních věd v rámci projektu číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014622 MODERNIZACE ZŠ A MŠ BESEDNICE“, který je 
spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP). A pověřuje starostku k podpisu Kupní smlouvy 
s vítězným účastníkem zadávacího řízení firmou Školab s.r.o.. Nejnižší nabídková cena: 600.958,- 
Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI     0 ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 343/2022 přijato. 
/Příloha č. 22,23,24,25 
 
9) NÁJEMNÍ SMLOUVA – ORDINACE V BUDOVĚ RADNICE 
 

Starostka navrhla schválit Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Městyse Besednice 
a Medicare I.Kaplice zastoupený MUDr. Klárou Kadičovou. Nebytový prostor určený k provozování 
lékařské praxe se nachází na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice. Smlouva je uzavřena na 1 rok 
s automatickou obnovou, cena nájmu 2.500,- Kč měsíčně. Starostka osvětlila vyvěšení záměru, 
důvodem byla změna jednatele společnosti. Smlouvu promítala dataprojektorem. Bez připomínek. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor uzavřenou mezi Městyse Besednice a Medicare I.Kaplice zastoupený MUDr. Klárou 
Kadičovou. Nebytový prostor určený k provozování lékařské praxe se nachází na adrese Náměstí 
52, 382 81 Besednice. Smlouva je uzavřena na 1 rok s automatickou obnovou, cena nájmu 2.500,- 
Kč měsíčně. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI     0 ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 344/2022 přijato. 
/Příloha č. 26 
 
10) RŮZNÉ 
 
Starostka navrhla vzít na vědomí uzavření Smlouvy o dílo uzavřenou mezi Městyse Besednice a firmou 
VrtStavServis s.r.o. týkající se zhotovení vrtné studny s názvem „Vrt Plachý“. Cena díla 197.900,- Kč 
bez DPH. Starostka promítala smlouvu a proběhla diskuze mezi zastupiteli. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo 
uzavřenou mezi Městyse Besednice a firmou VrtStavServis s.r.o. týkající se zhotovení vrtné 
studny s názvem „Vrt Plachý“. Cena díla 197.900,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 345/2022 přijato. 
/Příloha č. 27 
 
Diskuse: 
 
Proběhla diskuse o hasičské soutěži a zpevnění plochy hřiště, o podmínkách výpovědi smlouvy v bytě 
čp. 97, o stavu učitelů ve škole a o uzavírce silnice směrem na Ločenice. 
 
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva. 
 

Jednání ukončeno v 19:35 hodin. 
 
Přílohy k zápisu: 
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Příloha č.1/  Prezenční listina  
Příloha č.2/  Hlasování členů ZM  
Příloha č.3/  Pozvánka a program jednání 
Příloha č.4/  Zápis z 28. zasedání zastupitelstva městyse Besednice 
Příloha č.5/  Rozpočtové opatření č. 5 
Příloha č.6/ Rozpočtové opatření č. 6 
Příloha č.7/ Rozpočtové opatření č. 7 
Příloha č.8/ Rozpočtové opatření č. 8 
Příloha č.9/ Rozpočtové opatření č. 9 
Příloha č.10/ Rozpočtové opatření č. 10 
Příloha č.11/ Rozpočtové opatření č. 11 
Příloha č.12/  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Besednice k 31.12.2021 
Příloha č.13/ Rozbor výsledku hospodaření 2021 celkem – ZŠ a MŠ Besednice 
Příloha č.14/ Nabídkový list IMEGO s.r.o. 
Příloha č.15/ Foto návrh jazykové učebny 
Příloha č.16/ Návrh Účetní závěrky městyse Besednice k 31.12.2021 
Příloha č.17/ Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 
Příloha č.18/ Příloha k Účetní závěrce městyse Besednice 
Příloha č.19/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 městyse Besednice 
Příloha č.20/ Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2021 
Příloha č.21/ Smlouva o dílo – vybudování maltových cestiček na hřbitově 
Příloha č.22/ Vyhodnocení předložených nabídek – Učebna chemie/přírodních věd 
Příloha č.23/ Kupní smlouva – Učebna chemie/přírodních věd 
Příloha č.24/ Položkový rozpočet, technická specifikace – Učebna chemie/přírodních věd 
Příloha č.25/ Návrh laboratoře 
Příloha č.26/ Smlouva o nájmu nebytových prostor   
Příloha č.27/ Smlouva o dílo 
 
   

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

 
 
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Blecha  ………………………………… 
 

 
Jaroslav Klein   ………………………………… 

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

  
 
 

Zápis vyhotoven 28.06.2022. 


