
USNESENÍ 
z 22. zasedání zastupitelstva městyse 

Besednice dne 24.06.2021 v 18.00 hod 

v zasedací místnosti radnice. 
 

 

Usnesení č.: 

 

 250/2021 

 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu paní 

Bc. Karolinu Kozlovou a pana Vladislava Havlíčka. Dále schvaluje zapisovatelku 

slečnu Hanu Švarcovou. 

251/2021  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program zasedání zastupitelstva 

konané dne 24.06.2021.  

252/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 

z 21. mimořádného zasedání zastupitelstva ze dne 10.06.2021. 

253/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí zprávy výborů, komisí 

a školské rady. 

254/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje zrušení dotační a investiční komise 

a bere na vědomí rezignaci předsedy Ing. Petra Paťhy a Martina Řehouta. 

255/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové 

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

sestavenou k 31.12.2020, s výsledkem hospodaření – ziskem 872,50 Kč a schvaluje 

převod výsledku hospodaření ve výši 500,-Kč do fondu odměn a ve výši 372,50 Kč do 

rezervního fondu organizace 

. 
256/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Účetní závěrku městyse Besednice 

sestavenou k 31.12.2020 a rozhodlo o převedení dosaženého výsledku hospodaření 

ve schvalovacím řízení ve výši 1.523.404,71 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 

257/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření městyse 

Besednice a závěrečný účet městyse Besednice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2020 a to bez výhrad. 

 

258/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2021 

a schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021. 

 



259/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Nájemní smlouvy uzavřené 

mezi Městysem Besednice a panem Ing. Miloslavem Sikytou a paní Ing. Pavlínou 

Sikytovou týkající využití pozemku jako příjezdové cesty k jejich nemovitosti. A dále 

pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 

260/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce uzavřené 

mezi Městysem Besednice a ZUŠ Trhové Sviny týkající se výpůjčky nebytových prostor 

v budově č.p. 97, Besednice. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 

261/2021 

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje výsledky výběrového řízení 

v zadávacím řízení na stavební práce. Akce: Besednice - zokrouhlení vodovodního řadu. 

A dále pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem zadávacího 

řízení firmou ČEVAK a.s. Nejnižší nabídková cena: 282.419,15 Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Vladislav Havlíček  ………………………………… 
  

 

 

Bc. Karolina Kozlová  ………………………………… 

 

 

 

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

 


