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MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 19.12.2022 v zasedací místnosti na radnici 

 
 

Přítomno:  10 členů zastupitelstva – Prezenční listina/Příloha č.1 
Omluven: Ing. Miloslav Sikyta 
 

Začátek jednání: 18:08 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 paní Ing. Miroslavu Marchalovou a pana Pavla Šauflera. Dále 
schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. Zastupitelé nevznesli žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu paní 
Ing. Miroslavu Marchalovou a pana Pavla Šauflera. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu 
Švarcovou. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 23/2022 schváleno. 
/Příloha č. 2 

Starostka navrhla schválit program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 19.12.2022. 
Dataprojektorem promítala program. Nikdo nevznesl žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva 
konané dne 19.12.2022. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 24/2022 schváleno. 
Příloha č. 3 
 

PROGRAM: Pozvánka a program jednání 
 
 

1. Zahájení  
2. Termínovaný účet (vkladový účet) 
3. Rozpočtová změna, pověření 
4. Rozpočet 2023, střednědobý výhled 
5. Smlouva o výpůjčce – ZŠ a MŠ Besednice 
6. Vodné a stočné 2023, Plán investic do vodohospodářského majetku  
7. Smlouva o výpůjčce – klubovna kurty 
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
9. Přijetí nápravného opatření 
10. Žádost o finanční podporu 
11. Smlouva_elektřina 
12. Organizační řád 
13. Dotační programy 
14. Dodatek č. 2 Směrnice o zadávání VZ malého rozsahu 
15. Ostatní 
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Starostka navrhla vzít na vědomí správnost zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 
25.10.2022. Promítala podepsaný zápis z 2. zasedání ZM ze dne 25.10.2022. Zastupitelé neměli žádné 
připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 
z 2. ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 25.10.2022. 

Usnesení č. 25/2022 přijato. 

/Příloha č. 4 
 
2)  TERMÍNOVANÝ ÚČET (VKLADOVÝ ÚČET) 
 

Starostka navrhla schválit uzavření vkladového účtu mezi Městysem Besednice a Českou spořitelnou 
dle aktuální nabídky. Úrokové sazba činí 5,7 % a výše vkladu bude 8.000.000, - Kč. Účet bude určen 
k ukládání a zhodnocování dočasně volných finančních prostředků Městyse Besednice. Dále navrhla 
pověřit starostku k obnovování délky a výše vkladu dle aktuální finanční situace v souladu 
s rozpočtovou odpovědností. Doplnila, že zastupitelé budou informování o všech změnách na nejbližším 
zasedání zastupitelstva. Dataprojektorem byla promítána nabídka na zřízení vkladového účtu. Proběhla 
diskuze mezi zastupiteli. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření vkladového účtu mezi 
Městysem Besednice a ČS dle aktuální nabídky úrokové sazby, výše vkladu 8.000.000, - Kč. Účet 
je určený k ukládání a zhodnocování dočasně volných finančních prostředků Městyse Besednice. 
Dále pověřuje starostku k obnovování délky a výše vkladu dle aktuální finanční situace v souladu 
s rozpočtovou odpovědností. Zastupitelé budou informování o všech změnách na nejbližším 
zasedání zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 26/2022 schváleno. 
/Příloha č. 5 
 
Starostka navrhla schválit převod zůstatku finančních prostředků na podúčet č. 035-0580015339/0800 
ve výši 1.168.681,12 Kč na základní běžný účet č. 0580015339/0800. Starostka doplnila, že po převodu 
finančních prostředků bude podán návrh na zrušení podúčtu.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje převod zůstatku finančních 
prostředků na podúčtu č. 035-0580015339/0800 ve výši 1.168.681,12 Kč na základní běžný účet 
č. 0580015339/0800. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 27/2022 schváleno. 
 
3) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA, POVĚŘENÍ 
 

Starostka navrhla vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 19 a schválit rozpočtové opatření č. 20. 
Starostka vysvětlila jednotlivá rozpočtová opatření a promítala je dataprojektorem. Nikdo neměl žádné 
připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 20. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 28/2022 schváleno. 
Příloha č. 6,7 
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Starostka navrhla zplnomocnění starostky, popř. místostarostky ke schvalování rozpočtových změn 
do výše 400.000,- Kč. Dále navrhla schvalování rozpočtových opatření nad 400.000,- Kč 
zastupitelstvem městyse Besednice. Veškeré rozpočtové opatření budou projednány na nejbližším 
zasedání zastupitelstva městyse Besednice. Starostka doplnila, že dosud byl limit 200.000,- Kč.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice zplnomocňuje starostku, popřípadě 
místostarostku k schvalování rozpočtových změn do výše 400.000, - Kč. Rozpočtová opatření nad 
400.000,- Kč bude schvalovat zastupitelstvo městyse. Veškeré rozpočtové opatření budou 
projednány na nejbližším zasedání ZM. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 29/2022 schváleno. 

4) ROZPOČET 2023, STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED  

Starostka navrhla vzít na vědomí Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší 2023 a Návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu SMO regionu Pomalší na rok 2024-2026. Návrhy byly promítány 
dataprojektorem. Starostka informovala přítomné, že se zvýšil příspěvek na 50 Kč na obyvatele. 
Proběhla diskuze mezi zastupiteli.   
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí Návrh rozpočtu SMO regionu 
Pomalší 2023 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMO regionu Pomalší na rok                   
2024 – 2026 
 
Usnesení č. 30/2022 přijato. 
/Příloha č. 8,9 

 

5)  SMLOUVA O VÝPŮJČCE – ZŠ A MŠ BESEDNCIE 

Starostka navrhla schválit Smlouvu o výpůjčce. Změna č. 11 dle stavu majetku k 16.12.2022, uzavřenou 
mezi Městysem Besednice a Základní a Mateřskou školou Besednice, okres Český Krumlov.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o výpůjčce, změna č. 11 dle 
stavu k majetku k 16.12.2022, uzavřenou mezi Městysem Besednice a Základní školou 
a Mateřskou školou, okres Český Krumlov. 

 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 31/2022 schváleno. 
/Příloha č. 10 
 
Starostka navrhla schválit Návrh rozpočtu Základní a Mateřské školy Besednice, okres Český Krumlov 
na rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové 
organizace na období 2024-2025. Návrhy byly promítány dataprojektorem. Paní ředitelka 
Ing. Tomášková zodpověděla dotaz týkající se lyžařského kurzu. Následně proběhla diskuze.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice, 
okr. Český Krumlov, na rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů 
hlavní činnosti příspěvkové organizace na období 2024-2025. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 32/2022 schváleno. 
/Příloha č. 11,12 
 
Starostka navrhla schválit v souladu s §85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. poskytnutí finančních darů: 
Kulturnímu a zábavnímu spolku Vltavín 60.000,- Kč, Sdružení Mladý hasič Besednice, z.s. 35.000,- Kč, 
Římskokatolické farnosti Besednice 20.000,- Kč, Mysliveckému spolku Besednice, z.s. 20.000,- Kč 
a dále pověřit starostku k podpisu darovacích smluv do 31.01.2023.Starostka promítala tabulku 
poskytnutých transferů s porovnáním s předchozím rokem. Proběhla diskuze mezi zastupiteli. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice v souladu s §85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. 
schvaluje poskytnutí finančních darů: Kulturnímu a zábavnímu spolku Vltavín 60.000,- Kč, 
Sdružení Mladý hasič Besednice, z.s. 35.000,- Kč, Římskokatolické farnosti Besednice 20.000,- Kč, 
Mysliveckému spolku Besednice, z.s. 20.000,- Kč. A dále zastupitelstvo pověřuje starostku 
Ing. Alenu Koukolovou k podpisu darovacích smluv do 31.01.2023. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 33/2022 schváleno. 
/Příloha č. 13 

Starostka navrhla schválit schodkový rozpočet na rok 2023 a vzít na vědomí rozpis rozpočtu. Návrh 
rozpočtu: příjmy 23.700.000,- Kč, výdaje 30.700.000,- Kč a financování 7.000.000,- Kč. Závazné 
ukazatele zřízené příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Besednice – neinvestiční transfery 
ve výši 2.780.000,- Kč. Starostka promítala návrh rozpočtu a vysvětlila jednotlivé položky. Nikdo 
neměl žádné připomínky.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje schodkový rozpočet na rok 2023 
a bere na vědomí rozpis rozpočtu. Schválený rozpočet: příjmy 23.700.000,- Kč, výdaje 
30.700.000,- Kč, financování 7.000.000,- Kč. 
Závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Besednice: neinvestiční transfery 
ve výši 2.780.000,-Kč. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 34/2022 schváleno. 
/Příloha č. 14,15,16 
 
6) VODNÉ A STOČNÉ 2023, PLÁN INVESTIC DO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU  
 

Starostka navrhla schválit ceny vodného a stočného na rok 2023 a vzít na vědomí aktualizovaný Plán 
investic pro rok 2023. Oba dokumenty byly promítány dataprojektorem. Proběhla diskuze mezi 
zastupiteli.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2023 
a bere na vědomí aktualizovaný Plán investic pro rok 2023. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 35/2022 schváleno. 
/Příloha č. 17,18,19 
 
 

7)  SMLOUVA O VÝPŮJČCE – KLUBOVNA KURTY 
 

Starostka navrhla schválit Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městyse Besednice a panem Tomášem 
Melicharem, týkající se klubovny „na kurtech“ - parc.č. St. 295 v k.ú. Besednice. Smlouva bude 
uzavřena na dobu 1 roku s automatickou obnovou. Proběhla diskuze mezi zastupiteli.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi 
Městyse Besednice a panem Tomášem Melicharem, týkající se klubovny „na kurtech“ - parc.č. St. 
295 v k.ú. Besednice. Smlouva je uzavřena na dobu 1 roku s automatickou obnovou. 

Výsledek hlasování:   PRO 8  PROTI    0  ZDRŽEL SE 2 
 

Usnesení č. 36/2022 schváleno. 
/Příloha č. 20 
 
8) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 

Starostka navrhla schválit smlouvu č. CB-0010300777302/001-ASE o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene uzavřenou mezi Městysem Besednice a EG.D, a.s. týkají se stavby: Besednice 
K/258/1 - NN. Starostka promítala návrh smlouvy a mapu lokality, které se zřízení týká. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu č. CB-0010300777302/001-
ASE o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městysem Besednice a EG.D, 
a.s. týkají se stavby: Besednice K/258/1 - NN. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 37/2022 schváleno. 
/Příloha č. 21 
 
Starostka navrhla schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi 
Městysem Besednice (oprávněný) a panem Janem Smolíkem (povinný) týkají se vybudování 
inženýrských sítí (kanalizační přípojky) na pozemku parc.č. 130 v k.ú. Besednice. Starostka dodala, 
že se jedná o lokalitu nad koupalištěm a promítala návrh smlouvy. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi Městysem Besednice (oprávněný) a panem Janem 
Smolíkem (povinný) týkají se vybudování inženýrských sítí (kanalizační přípojky) na pozemku 
parc.č. 130 v k.ú. Besednice. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 38/2022 schváleno. 
/Příloha č. 22 
 
9) PŘIJETÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ 

 
Starostka navrhla přijmout, na základě dílčího přezkumu, opatření z nedostatku – zveřejnění veřejných 
zakázek do profilu zadavatele. Při veřejných zakázkách bude městys Besednice, jako zadavatel, 
uveřejňovat smlouvy nad 500.000,- Kč do 15-ti dnů. Toto nápravné opatření vzniklo na základě 
kontroly. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice na základě dílčího přezkumu přijímá opatření 
z nedostatku – zveřejnění veřejných zakázek do profilu zadavatele. Při veřejných zakázkách bude 
městys Besednice, jako zadavatel, uveřejňovat smlouvy nad 500.000,- Kč do 15-ti dnů. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 39/2022 schváleno. 
 
10) ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU 

Starostka navrhla schválit nevyhovění žádosti Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici o finanční 
podpoře na zajištění potravinové obslužnosti v Besednici. Dataprojektorem byla promítána žádost 
o finanční podporu. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje nevyhovění žádosti Jednoty družstva 
spotřebitelů v Kaplici o finanční podporu na zajištění potravinové obslužnosti v Besednici. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 40/2022 schváleno. 
/Příloha č. 23 
 
11) SMLOUVA_ELEKTŘINA 

Starostka navrhla na vědomí uzavření nové Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě 
nízkého napětí mezi Městyse Besednice a E.ON Energie, a.s. na všechny odběrná místa ve správě 
městyse. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, produktová řada: SpotPower DN. Smlouvu 
promítala dataprojektorem. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření nové Smlouvy o 
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi Městyse Besednice a E.ON 
Energie, a.s. na všechny odběrná místa ve správě městyse. Smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou, produktová řada: SpotPower DN. 
 
Usnesení č. 41/2022 přijato. 
/Příloha č. 24 
 
12) ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

Starostka navrhla schválit Dodatek č. 1 Organizačního řádu týkající se změny čl. 43. Starostka promítala 
původní Organizační řád a upřesnila, že se jedná o změnu z pracovní pozice knihovník na kulturní 
referent. Dále je potřeba do technického úseku doplnit uklízečku.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Dodatek č. 1 Organizačního řádu 
týkající se změny čl. 43.  
 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 1 
 

Usnesení č. 42/2022 přijato. 
/Příloha č. 25,26 
 
13) DOTAČNÍ PROGRAMY 

Starostka navrhla schválit podání žádosti do Programu obnovy venkova poskytované Jihočeským 
krajem – „POV 2023“. Název akce: Modernizace vnitřních prostor budovy radnice – III.etapa 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti do Programu obnovy 
venkova poskytované Jihočeským krajem – „POV 2023“. Název akce: Modernizace vnitřních 
prostor budovy radnice – III.etapa. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 43/2022 přijato. 
 
Starostka navrhla schválit podání žádosti do programu Kulturní dědictví poskytované Jihočeským 
krajem pro rok 2023, opatření 1 Obnova drobné sakrální architektur s názvem akce: Oprava památníku 
na náměstí. Proběhla diskuze mezi zastupiteli. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti do programu 
Kulturní dědictví poskytované Jihočeským krajem pro rok 2023, opatření 1 Obnova drobné 
sakrální architektur. Název akce: Oprava památníku na náměstí. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 44/2022 přijato. 
 
14) DODATEK Č. 2 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VZ MALÉHO ROZSAHU 

Starostka navrhla schválit Dodatek č. 2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
platnost Dodatku č. 2 bude od 1.1.2023. Vysvětlila, že v Dodatku č, 2 došlo ke změně hodnot zakázek 
v jednotlivých kategoriích, zakázky bude schvalovat starosta i místostarosta. Diskuze mezi zastupiteli. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Dodatek č. 2 Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu.  
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 45/2022 přijato. 
/Příloha č. 27,28  
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15) OSTATNÍ 

Starostka navrhla schválit uzavření Dohody o provedení práce s panem Janem Zemanem 
na elektrikářské práce v obci a s paní Ing. Miroslavou Marchalovou na dotační poradenství. 
  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření Dohody o provedení práce 
s p. Janem Zemanem – elektrikářské práce v obci a s paní Ing. Miroslavu Marchalovou – dotační 
poradenství. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 46/2022 přijato. 
 

Proběhla diskuze ohledně kluboven v čp. 97. 
/Příloha č. 29 
 
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva. 

 
Jednání ukončeno v 19:44 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 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Besednice 

Příloha č.5/  Indikativní nabídka – Česká spořitelna 

Příloha č.6/ Rozpočtové opatření č. 19 

Příloha č.7/ Rozpočtové opatření č. 20 

Příloha č.8/ Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší na rok 2023 

Příloha č.9/ Návrh střednědobého výhledu SMO regionu Pomalší na rok 2023 

Příloha č.10/ Smlouva o výpůjčce – ZŠ a MŠ Besednice 

Příloha č.11/ Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice pro rok 2023 

Příloha č.12/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Besednice 2024-2025 

Příloha č.13/  Poskytnuté transfery 

Příloha č.14/ Spis návrhu rozpočtu Městyse Besednice pro rok 2023  

Příloha č.15/ Návrh rozpočtu fondů 2023 

Příloha č.16/ Akce do rozpočtu 2023 

Příloha č.17/ Změna ceny vodného a stočného pro rok 2023 

Příloha č.18/ Čevak – návrh ceny pro vodné a stočné rok 2023 - Besednice  

Příloha č.19/ Plán investic – aktualizace pro rok 2023 

Příloha č.20/ Smlouva o výpůjčce – klubovna kurty 

Příloha č.21/ Smlouva č.: CB-001030077302/001-ASE 

Příloha č.22/ Smlouva o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě 

Příloha č.23/ Žádost o finanční podporu – Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 

Příloha č.24/ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 

Příloha č.25/ Organizační řád městyse Besednice  

Příloha č.26/ Dodatek č.1 Organizačního řádu 

Příloha č.27/ Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Příloha č.28/ Dodatek č. 2 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Příloha č.29/ E-mailová korespondence 
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Starostka městyse: Ing. Alena Koukolová  ………………………………… 

 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslava Marchalová ………………………………… 

 
Pavel Šaufler   ………………………………… 

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

 
  
 

Zápis vyhotoven 29.12.2022. 


