
USNESENÍ 
z 2. veřejného zasedání zastupitelstva 

městyse Besednice dne 25.10.2022 od 

17.00 hod v zasedací místnosti radnice. 
 

 

Usnesení č.: 

 

 

 11/2022 

 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu paní 

Ing. Michaelu Novotnou a pana Vratislava Brabce. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu 

Hanu Švarcovou. 

12/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje změnu programu 2. zasedání 

zastupitelstva konané dne 25.10.2022. 

13//2022 

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí správnost zápisu 

z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 17.10.2022. 

 

14/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16 

a schvaluje rozpočtové opatření č.17. 

 

15/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje návrh/vzor kupní smlouvy uzavřené 

mezi Městysem Besednice (prodávající) a nájemníky bytového domu čp. 94, Besednice 

(kupující). A dále pověřuje starostku k podpisu těchto smluv (viz seznam). Podpisy 

budou probíhat za přítomnosti společnosti REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o. 

(zprostředkovatel). Prodej se týká 13 bytových jednotek na adrese Náměstí 94, 382 81 

Besednice. Cena 1,- Kč za bytovou jednotku. 

 

16/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi 

Městysem Besednice (pronajímatel) a paní Anežkou Jakubčíkovou (nájemce). 

Pronájem se týká bytové jednotky č. 94/1 o výměře 33,9 m2 na adrese Náměstí 94, 382 

81 Besednice. Smlouva je uzavřená na dobu určitou 1 roku s automatickou obnovou, 

výše nájemného je uvedeno ve smlouvě. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 

17/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi 

Městysem Besednice (pronajímatel) a pan  íMagdalenou Novákovou (nájemce). 

Pronájem se týká bytové jednotky č. 94/9 o výměře 46,6 m2 na adrese Náměstí 94, 382 

81 Besednice. Smlouva je uzavřená na dobu určitou 1 roku s automatickou obnovou, 

výše nájemného je uvedeno ve smlouvě. A dále pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 

 

 



18/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje tyto výše měsíčních odměn: 

- neuvolněný místostarosta:      22.000 Kč 

- neuvolněný člen zastupitelstva bez výborů/komisí:    1.500 Kč 

- člen výboru zastupitelstva:        1.500 Kč  

- člen výboru a člen zastupitelstva:       2.500 Kč 

- předseda výboru a člen zastupitelstva:      3.000 Kč 

 

 

19/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje členy školské rady na nové volební období 

2022 – 2026 – Mgr. Radka Smolíková a Ing. Miloslav Sikyta. 

 

20/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí Rozsudek Okresního soudu v Českém 

Krumlově čj. 7C354/2019-361 ze dne 27.08.2022 týkají se náhrady škody na nemovitosti 

čp. 226 Besednice. Spor byl veden mezi Městyse Besednice (žalovaný) a panem Ing. Karlem 

Zemanem (žalobce). 

 

21/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu č. CB-001030075151/003-SECB 

o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městysem Besednice a EG.D, a.s. 

týkají se stavby: Besednice K/3391 - NN. 

 

22/2022  

Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje Smlouvu č. CB-001030079717/001-

EGDM o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městysem Besednice 

a EG.D, a.s. týkají se stavby: Bída, k.ú. Besednice K/3207/2 - NN. 

 

 

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

 

 

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

 

Ing. Michaela Novotná  ………………………………… 

 

 

 

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

 

 

  

 


