
USNESENÍ 
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva 

městyse Besednice 

dne 25.6.2020 v 18.00 hod v zasedací 

místnosti radnice. 
 

 

Usnesení č.: 

 

 154/2020 

 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava 

Kleina a pana Stanislava Blechu. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 

155/2020  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program veřejného zastupitelstva 

konané dne 25.6.2020.  

156/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 

z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 11.5.2020. 

157/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č.7 

a schvaluje rozpočtové opatření č.8. 

158/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov, 

sestavenou k 31.12.2019, s výsledkem hospodaření – ziskem 1.481,36 Kč a schvaluje 

převod výsledku hospodaření ve výši 1.000,- Kč do fondu odměn a ve výši 481,36 Kč 

do rezervního fondu organizace. 

 
159/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku městyse Besednice 

sestavenou k 31.12.2019 a rozhodlo o převedení dosaženého výsledku hospodaření 

ve schvalovacím řízení ve výši 702.686,02 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 

160/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření městyse 

Besednice a závěrečný účet městyse Besednice za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2019 a to s výhradami uvedenými ve Zprávě 

o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá následující opatření potřebná k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků: 

 

• Zadavatel bude uveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejné 

zakázky včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem. 

Zodpovídá: starosta, místostarosta 

 



• Poskytnuté transfery budou účtovány v souladu s postupy účtování transferů. 

Zodpovídá: hlavní účetní 

 

• Kupní smlouvy budou obsahovat doložku, ve které bude uvedeno potvrzení 

o zveřejnění záměru prodeje i informace o schválení prodeje v zastupitelstvu městyse. 

Zodpovídá: starosta 

 

Do 28.02.2021 zašle městys Besednice přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu 

Jihočeský kraj, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí písemnou zprávu 

o plnění přijatých opatření. 

 

161/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

č.: CB-014330047719/001. 

162/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se zařazením správního území obce 

do územní působnosti MAS Pomalší o.p.s. 

163/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje darovací smlouvu č. DHM 01/2020 

uzavřenou mezi Městysem Besednice a panem Martinem Řehoutem. 

164/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s 

na částku ve výši 8.500.000,- Kč ve variantě desetileté fixní úrokové sazby uvedených 

ve smlouvě. 

165/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje záměr na pronájem bytu č. 2 v 1. podlaží 

budovy čp. 307. Výše měsíčního nájemného je 5.500,-Kč + služby. 

166/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje cenovou nabídku na dodávku elektřiny 

ze dne 24.6.2020. Dále pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o sdružených službách 

dodávky elektřiny na období od 1.1.2021 do 31.12.2022. 

 

 

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

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

  
 

Jaroslav Klein   ………………………………… 

 
 
 

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

 


