
USNESENÍ 
z 30. veřejného zasedání zastupitelstva 

městyse Besednice dne 01.09.2022 v 

18.00 hod v zasedací místnosti radnice. 
 

 

Usnesení č.: 

 

 346/2022 

 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu paní 

Bc. Karolinu Kozlovou a Mgr. Radku Smolíkovou. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu 

Hanu Švarcovou. 

347/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program veřejného zasedání 

zastupitelstva konané dne 01.09.2022. 

348/2022 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 

z 29. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 23.06.2022. 

349/2022 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 

a 13, a schvaluje opatření č. 14. 

 

350/2022 

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. 

 

351/2022 

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. 

 

352/2022 

Zastupitelstvo městyse Besednice: 

a) bere na vědomí vyhlášený dotační titul Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy 

nenecháme II“ 

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 

 

353/2022 

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. 

 

 

 

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

 

 

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

 

Mgr. Radka Smolíková ………………………………… 

 

 

 

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

 


