
USNESENÍ 
z 16. veřejného zasedání zastupitelstva 

městyse Besednice 

dne 17.12.2020 v 17.00 hod v zasedací 

místnosti radnice. 
 

 

Usnesení č.: 

 

 188/2020 

 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňku 

Řehoutovou a pana Vratislava Brabce. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu 

Švarcovou. 

189/2020  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program veřejného zastupitelstva 

konané dne 17.12.2020.  

190/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 

z 15. zasedání zastupitelstva ze dne 05.11.2020. 

191/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh cen vodného a stočného 

na rok 2021. 

192/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje podání žádosti do Programu obnovy 

venkova poskytované Jihočeským krajem, opatření č. 2: Podpora výstavby a obnovy 

vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávající zástavbě obcí do 2000 

obyvatel. Akce: Besednice - zaokrouhlení vodovodního řadu. 

 

193/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě 

o služebnosti inženýrské sítě a pověřuje starostku k podpisu smlouvy s jednotlivými 

vlastníky dotčeného území, viz geometrický plán č. 559-17/2016.  

194/2020 

          Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o pronájmu rybníka 

Loužník mezi Městysem Besednice a Rybářským spolkem Besednice, a dále pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

195/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Kupní smlouvy uzavřenou 

mezi Městysem Besednice (kupující) a panem Josefem Trajerem, v zastoupení paní 

Hany Trajerové na základě plné moci (prodávající). Dále pověřuje starostku k jejímu 

podpisu.  

 

 



196/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Kupní smlouvy uzavřenou 

mezi Městysem Besednice (prodávající) a panem Lukášem Kulichem a Michaelou 

Kulichovou (kupující). Dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 

197/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného 

břemene uzavřenou mezi SJM Václav Kozel a Radka Kozlová a Městysem Besednice. 

Důvodem uzavření je vybudování kanalizace na pozemku parc. č. 55/2 v k.ú. Besednice, 

vše na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 17.04.2018. 

A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 

198/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného 

břemene uzavřenou mezi Vladislavem Havlíčkem a Jiřinou Havlíčkovou a Městysem 

Besednice. Důvodem uzavření je vybudování kanalizace na pozemku parc. č. 67/12 

v k.ú. Besednice, vše na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze 

dne 17.04.2018. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 

199/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o díle uzavřené mezi Městysem Besednice a firmou VIDOX s.r.o. týkající 

se změn prací a termínu dokončení akce. 

 

200/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o díle č. 62980/19 na zajištění sběru, svozu a využití separovaných složek 

komunálního odpadu, pronájmu nádob uzavřené mezi Městysem Besednice a firmou 

Marius Pedersen a.s. 

 

201/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí ukončení všech Smluv 

na odvoz a uložení odpadu na skládku uzavřené mezi Městysem Besednice a vlastníky 

jednotlivých nemovitostí na území městyse Besednice. Smlouvy byly uzavřeny před 

datem účinnosti OZV č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

202/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice, 

okr. Český Krumlov, na rok 2021 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu                 

2022-2023. 

 

203/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice v souladu s §85 písm. b) zákona 

č. 128/2000Sb. schvaluje poskytnutí finančních daru Kulturnímu a zábavnému spolku 

Vltavín – výše daru 49.000,- Kč. A dále zastupitelstvo pověřuje starostku Ing. Alenu 

Koukolovou k podpisu darovací smlouvy do 31.01.2021. 

 

204/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh rozpočtu SMO regionu 

Pomalší 2021 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMO regionu Pomalší 

na rok 2022 – 2024. 



 

 

 

205/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021. 

Příjmy 18.160.000,- Kč, výdaje 25.160.000,-Kč, financování 7.00.000,- Kč a bere 

na vědomí rozpis rozpočtu. Závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 

Besednice: neinvestiční transfery ve výši 2.000.000,-. 

 

206/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu městyse Besednice na rok 2022 – 2023. 

 

207/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16.                     

 

208/2020 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu o výpůjčce, změna č. 8 dle 

stavu k majetku k 30.11.2020, uzavřenou mezi Městysem Besednice a Základní školou 

a Mateřskou školou, okres Český Krumlov. 

 
 

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

 
 

Ověřovatelé zápisu: Vratislav Brabec  ………………………………… 

  

 
Mgr. Zdeňka Řehoutová ………………………………… 

 
 

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

 


