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MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 01.09.2022 v zasedací místnosti na radnici 

 
 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven: Jaroslav Klein, Ing. Michaela Novotná 
 

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 9 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 paní Bc. Karolinu Kozlovou a Mgr. Radku Smolíkovou. Dále 
schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu paní Bc. Karolinu 
Kozlovou a Mgr. Radku Smolíkovou. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 

Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 346/2022 schváleno. 
/Příloha č. 2 

Starostka navrhla schválit program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 01.09.2022. 
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 01.09.2022. 

Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 347/2022 schváleno. 
Příloha č. 3 
 

PROGRAM: Pozvánka a program jednání 
 
 

1. Zahájení  
2. Rozpočtové opatření 
3. Nájemní smlouva_ pouť 
4. Smlouva o dílo_ veřejné osvětlení na náměstí 
5. Dotační titul „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 
6. Smlouva o dílo_ oprava kanalizace a drenáží u ZŠ 
7. Různé 

 
Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 
23.06.2022. Promítala podepsaný zápis z 29. zasedání ZM dne 23.06.2022. Zastupitelé neměli žádné 
připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 
z 29. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 23.06.2022. 

Usnesení č. 348/2022 přijato. 



  

 
Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Besednice 01.09.2022  Strana 2/4 

/Příloha č. 4 
 
2)  ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  

Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 12 a 13 a dále schválit opatření č.14. Starostka 
vysvětlila jednotlivá rozpočtová opatření a promítala je dataprojektorem. Proběhla diskuze o nové 
jazykové učebně ve škole. Starostka zodpověděla dotazy zastupitelů a občanů. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 a 13, 
a schvaluje opatření č. 14. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 349/2021 přijato. 
/Příloha č. 5,6,7,8 

 

3)  NÁJEMNÍ SMLOUVA_POUŤ  

Starostka navrhla schválit návrh Smlouvy o nájmu pozemku uzavřenou mezi Městysem Besednice 
a Jaroslavem Holým. Smlouva se týká pronájmu pozemku pro pořádání tradiční poutě v Besednici 
na rok 2023 – 2027 a dále pověřit starostku k jejímu podpisu. Smlouva byla promítána dataprojektorem. 
Bez připomínek. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o nájmu pozemku 
uzavřenou mezi Městysem Besednice a Jaroslavem Holým. Smlouva se týká pronájmu pozemku 
pro pořádání tradiční poutě v Besednici na rok 2023 – 2027. A pověřuje starostku k jejímu 
podpisu. 

 

Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 350/2022 přijato. 
/Příloha č. 9 
 
4)   SMLOUVA O DÍLO_VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA NÁMĚSTÍ 

Starostka navrhla schválit Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městysem Besednice a firmou Ekosvětlo 
s.r.o. Smlouva se týká akce „Modernizace veřejného osvětlení na náměstí“. Dále navrhla pověřit 
starostku k jejímu podpisu. Návrh smlouvy byl promítán dataprojektorem. Starostka dodala, že byly 
dodány tři nabídky na realizaci a od firmy Ekosvětlo s.r.o. byla cena nejnižší – 302.726,- Kč bez DPH. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
Městysem Besednice a firmou Ekosvětlo s.r.o.. Smlouva se týká akce „Modernizace veřejného 
osvětlení na náměstí“, cena díla 302.726,- Kč bez DPH. A pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 351/2022 přijato. 
/Příloha č. 10,11 
 

5)  DOTAČNÍ TITUL „MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II“ 
 

Starostka navrhla vzít na vědomí vyhlášení dotačního titulu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy 
nenecháme II“, schválit zapojení městyse Besednice do dotačního programu Jihočeského kraje „My 
v tom Jihočechy nenecháme II“, schválit předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 
265.000,-Kč na realizaci dotačního programu z rozpočtu obce na předfinancování a spolufinancování 
poskytované podpory, schválit předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, 
resp. do dovršení 8 let věku pobírající příspěvek na péči z rozpočtu obce, schválit spolufinancování 
podpory poživatelů důchodů ve výši ve výši 110.500,- Kč z rozpočtu obce, schválit rozpočtové opatření 
č. 15 k zajištění financování účasti obce na dotačním programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 
a uložit starostovi zabezpečení realizace projektu. Starostka vysvětlila průběh, dokládání žádostí 
a průběh podávání žádostí o jednotlivé příspěvky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice: 
 a) bere na vědomí vyhlášený dotační titul Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 
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b) schvaluje zapojení městyse Besednice do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom 
Jihočechy nenecháme II“ 

c) schvaluje předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 265.000,-Kč na realizaci 
dotačního programu z rozpočtu obce na předfinancování a spolufinancování poskytované 
podpory 

d) schvaluje předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do 
dovršení 8 let věku pobírající příspěvek na péči z rozpočtu obce 

e) schvaluje spolufinancování podpory poživatelů důchodu ve výši 110.500,- Kč z rozpočtu obce 
f) schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k zajištění financování účasti obce na dotačním programu 

„My v tom Jihočechy nenecháme II“ 
g) ukládá starostovi zabezpečit realizaci projektu 

 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 352/2022 přijato. 
/Příloha č. 12,13 
 
6) SMLOUVA O DÍLO_ OPRAVA KANALIZACE A DRENÁŽÍ U ZŠ 

Starostka navrhla schválit Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městysem Besednice a firmou STAKPA 
s.r.o. Smlouva se týká akce „Oprava kanalizace a drenáží u ZŠ“, cena za dílo 321.457,50 Kč bez DPH. 
A dále pověřit starostku k jejímu podpisu. Proběhla diskuze mezi zastupiteli.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
Městysem Besednice a firmou STAKPA s.r.o. Smlouva se týká akce „Oprava kanalizace a drenáží 
u ZŠ“, cena díla 321.457,50 Kč bez DPH. A pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 353/2022 přijato. 
/Příloha č. 14,15 
 
7) RŮZNÉ  

Zastupitelé projednali Návrh dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR uzavřené 
mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a městysem Besednice týkající se akce: Vybudování 
mlatových cestiček na hřbitově reg. č. žádosti: 22/005/19210/231/005/000995. Zastupitelstvo městyse 
Besednice pověřilo starostku Ing. Koukolovou k podpisu této dohody. 
Proběhla diskuze o vodě na silnici ve Školní ulici. 
Starostka informovala přítomné o odkupu pozemků u bytovky v ulici Slabošovská 242, kde majitelé 
nereagovali na odeslaný dopis.  
Starostka informovala o žádosti o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k modernizaci 
mobilní sítě elektronických komunikací v rámci, které bude zřízena zemní optická přípojka pro vysílač 
mobilní sítě v ulici Slabošovská směr na rozhlednu Slabošovku. Proběhla diskuze mezi zastupiteli.  
/Příloha č. 16,17 
Starostka informovala o výsledku soudního sporu s Ing. Zemanem. Proběhla diskuze mezi zastupiteli 
a občany.  
/Příloha č. 18,19 
Starostka promítala plán rekonstrukce Vachlovce, na který by se mohlo zažádat o dotaci.  
/Příloha č. 20 
Starostka informovala přítomné o případné možnosti zakoupení popelnic na tříděný odpad 
do domácností a o úspoře elektřiny na veřejném osvětlení v obci tak, že by se lampy zhasínaly v určitou 
noční hodinu. Diskuze mezi přítomnými.  
 
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva. 
 

Jednání ukončeno v 19:45 hodin. 
 
Přílohy k zápisu: 
 
Příloha č.1/  Prezenční listina  
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Příloha č.2/  Hlasování členů ZM  
Příloha č.3/  Pozvánka a program jednání 
Příloha č.4/  Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Besednice 
Příloha č.5/  Rozpočtové opatření č. 12 
Příloha č.6/ Rozpočtové opatření č. 13 
Příloha č.7/ Rozpočtové opatření č. 14 
Příloha č.8/ Fotografie jazykové učebny 
Příloha č.9/ Smlouva o nájmu pozemku – Besednická pouť 
Příloha č.10/ Smlouva o dílo – Modernizace veřejného osvětlení na náměstí 
Příloha č.11/ Položkový rozpočet k akci Výměna stožárů a svítidel 
Příloha č.12/  Kalkulace odhadu nákladů obce – My v tom Jihočechy nenecháme II 
Příloha č.13/ Manuál pro obce a města Jihočeského programu k dotačním programům 
Příloha č.14/ Smlouva o dílo – Oprava kanalizace a drenáží u ZŠ 
Příloha č.15/ Cenová nabídka – Oprava kanalizace a drenáží u objektu ZŠ Besednice 
Příloha č.16/ Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
Příloha č.17/ Ceník úhrad za zřízení služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví městyse Besednice 
Příloha č.18/ Odhadovaný výpočet úroků 
Příloha č.19/ Sestava – celková dlužná částka 
Příloha č.20/ Vizualizace sběrného dvora – návrh  
 
   

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

 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Karolina Kozlová  ………………………………… 
 

 
Mgr. Radka Smolíková  ………………………………… 

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

  
 
 

Zápis vyhotoven 07.09.2022. 


