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Životní výročí - blahopřejeme

Prosinec paní Božena Hejná Běleč 16 86 let
Leden pan Josef Mareš Běleč 33 83 let
Únor paní Antonie Svatková Běleč 9 75 let

paní Anežka Heřmánková Běleč 26 70 let

Narození dětí - blahopřejeme

Prosinec Helena Řásná Bzová 11
Leden Elena Kubálová Běleč 25

Co se chystá

Páté zasedání zastupitelstva obce proběhne 16. února od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 
Pozvánka je v zadní části zpravodaje.

Turnaj ve stolním tenise bude v sobotu 19. února od 10:00 ve společenské místnosti OÚ.

Tradiční maškarní průvod vyrazí v sobotu 5. března.

Placení místních poplatků

Místní poplatky podle nově schválených místních vyhlášek je nutné uhradit do 31. března 2011. 
Podle daňového řádu se s místními poplatky zachází jako s jakoukoliv jinou daní a obec tímto 
zveřejňuje postup, jak poplatek uhradit.

K placení poplatku je nutno se přihlásit, pokud jste poplatek již neplatili v minulém roce. To 
znamená, že přihlášku (k dispozici na OÚ Běleč) musí vyplňovat pouze noví poplatníci.

Místní  poplatek  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a 
odstraňování komunálních odpadů je stanoven ve výši 150 Kč/obyvatele (ve věku 15 – 80 let) 
a 250  Kč/rekreační  objekt,  za  který  se  považuje  i  trvale  neobydlený  rodinný  dům.  Místní 
poplatek ze psů je stanoven ve výši 50 Kč za prvního a 100 Kč za každého dalšího psa jednoho 
majitele. Poplatek je možno uhradit bankovním převodem nebo hotově na pokladně OÚ.

Platba na bankovní účet obce:
číslo účtu 24528301/0100
variabilní symbol rodné číslo nebo IČ

Platba hotově na pokladně OÚ u paní Melicharové:
16. 2. 2011 14 – 17 hodin
23. 2. 2011 14 – 17 hodin
16. 3. 2011 14 – 17 hodin
23. 3. 2011 14 – 17 hodin
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Aktuálně řešíme

Ve věci projednávání územního plánu se situace moc nezměnila. Podle posledních informací od 
zpracovatele  p.  Komrsky  by  mělo  v  těchto  dnech  začínat  projednávání  územního  plánu  s 
dotčenými orgány. Nedodělkem je územní systém ekologické stability. Při nejbližší návštěvě 
Městského úřadu v Táboře ověřím stav projednávání.

Ve  věci  silnice  do Bzové  od posledního  vydání  zpravodaje  stalo  poměrně  hodně věcí,  ale 
problém  zůstal.  17.  prosince  jsme  byli  s  místostarostou  na  projednávání  Zásad  územního 
rozvoje Jihočeského kraje v Českých Budějovicích předat  a projednat  námitku obce Běleč. 
Naše námitka přišla na řadu kolem páté hodiny večer a bude o ní dále jednáno. 29. prosince 
jsme  byli  v  Českých  Budějovicích  znovu  spolu  se  senátorem  Eybertem  na  jednání  se 
zpracovatelem zásad Ing. ach. Bočkem kvůli zpřesnění požadavků obce na vedení komunikace.

Hospodaření v lesích započalo ještě na konci roku likvidací kůrovcem napadeného dřeva na 
Husí hoře. Více informací najdete v článku „Dřevo z Bělče na cestě do Rastenfeldu“.

Společenská  místnost  v  přízemí  OÚ  je  rozšířena  a  stavební  práce  dokončeny.  První  akcí 
v novém byl obecní silvestr doprovázený půlnočním ohňostrojem.

Vzhledem k množícím se problémům s vlastnictvím pozemků vedení obce začalo řešit případy, 
kdy  je  pozemek  ve  vlastnictví  obce  užíván  občanem nebo  organizací  bez  řádné  smlouvy. 
Zastupitelstvo bude postupně projednávat jednotlivé žádosti o odprodej obecních pozemků na 
straně jedné a zajištění pozemků pro vedení cest, které nejsou ve vlastnictví obce na straně 
druhé. To jsou případy cesty Do Kamení ve Bzové nebo do Stehlov v Bělči.

Obec má již překonanou smlouvu na svoz komunálních odpadů, která neodpovídá současné 
praxi. Zastupitelé se dohodli na vypsání výběrového řízení.

Jihočeský kraj se pustil do úprav autobusových spojů. Více informací v článku „Autobus“.

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 6. a 8. ledna se konala v našich obcích Bzová a Běleč Tříkrálová sbírka. Začalo se 
chodit ve čtvrtek 6. 1. ve Bzové. Velice nás potěšila hojná účast dětí. Nejenom, že jsme měli tři 
úžasné  krále  –  Moniku  Kopeckou,  Annu  Bednářovou  a  Blanku  Svatkovou  ze  Bzové,  ale 
chodilo s námi i spoustu dětí, které jen zpívaly.

Děti se ze začátku styděly, ale pak se okoukaly a moc se jim to líbilo. Chodily jsme dům od 
domu, děti zazpívaly koledu My Tři Králové jdeme k vám. Pak na dveře psaly požehnání na 
rok  2011.  Rozdávaly  kalendáříky  a  cukříky.  V Bělči  se  k  nám přidaly  Kristýna  a  Majda 
Čechovy s Anetkou Krejčovou, které nás doprovázely hrou na flétny.

Máme velikou radost z toho, jak nás lidé mile vítali. Nenašel se snad jediný dům, který by pro 
nás zůstal zavřený. Domnívám se, že se to lidem ve Bzové i v Bělči líbilo. Nejenom, že nám 
lidé přispěli do kasičky, ale taky dávali dětem vždy ještě něco dobrého.
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Tu sušenky, tu bonbony, čokolády a jiné sladkosti. Taky bych velice ráda všem, co nám přispěli, 
poděkovala, že se v našich obcích vybralo neuvěřitelných 10 180,- Kč. Je to nádherná částka, 
která opravdu pomůže.

Současně bych ráda poděkovala všem dospělým, kteří se na této sbírce podíleli. Ve Bzové s 
námi chodili pan farář Jaroslav Karas, Eva Kopecká, Hana Kosejková a Ivana Smrčinová. V 
Bělči se k nám přidala paní učitelka Mirka Čechová, která nacvičila s dětmi koledu My Tři 
králové jdeme k vám.

Tak bych jí tímto chtěla moc poděkovat.  Celá akce se velice podařila a příští rok si jí rádi 
zopakujeme.

Vánoční besídka

Dne 19.12. proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči Vánoční besídka. Sešlo se 
zhruba 45 lidí, kteří se přišli potěšit v předvánoční době. Mohli slyšet asi 40minutový program, 
který  obsahoval  koledy  a  vánoční  písně  v  podání  malých  muzikantů  pod  vedením Mirky 
Kuklové a také básničky, které recitovaly děti z Bělče i ze Bzové.

Na besídce jsme mohli slyšet zobcové flétny: Aneta Krejčová, Magdaléna Čechová, Vítězslav 
Čech, Roman a Lukáš Břendovi, altovou flétna: Kristýna Čechová, klarinety: Tereza Rosolová, 
Jan Mrázek a Ruda Šedivý, který hrál i na saxofon, klávesy: Dominika Mrázková, Jan Kopecký 
a Pavel Šedivý.

Básně recitovali: Hana Kopecká, Filip Krejčí, Monika, Klára a Vašek Kopecký, Jakub Buřič, 
Katka Králová, Anička a Verunka Bednářovi.

Besídku uváděla Mirka Čechová,která je zároveň autorkou tohoto příspěvku.
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Karneval

Druhou únorovou sobotu se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnil dětský karnevalový 
rej, který uspořádaly mladé občanky Bělče a Bzové.

Pobavit se a zasoutěžit si přišlo celkem 23 masek a převleků. Krásné princezny hlídali členové 
řádu  Templářů,  bílá  paní  odpoledne  také  ještě  zdaleka  nespala.  Rozcvičku  na  poslední 
dubnovou noc si u nás udělaly čarodějnice. Stará babka pořád někde hledala brýle a povídala si  
s kamarádkou bezdomovkyní. Pobavit se přišla i královna noci Večernice. Trošku hrůzy nám 
naháněli  duch a pankáč, ale na bezpečnost a pořádek dohlíželi  voják s hasičem. Dorazily i 
hvězdy ze zámoří - Spiderman a Shrek. Od hrníčků s dušičkami si odskočil vodník, ze zvířecí 
říše nás potom poctili návštěvou lišák, žirafa a beruška. A nesmíme samozřejmě zapomenout 
ani na kouzelnou malou mušketýrku.

Masky krásně tancovaly, účastnily se řady zábavných soutěží, recitovaly básničky a zpívaly 
písničky. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na shledanou na dalších akcích.

Petra Šmejkalová
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Z práce úřadu – kácení stromů

V této rubrice bychom vám rádi přiblížili, jaké agendy obecní úřad zpracovaná a jak funguje. 
Prvním článkem je povolování kácení stromů a keřů rostoucích mimo les.

Kácení stromů mimo les se řídí § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a  
prováděcí vyhlášky č. 114/1992 Sb. Majitelem stromu nebo keře je vždy vlastník pozemku bez 
ohledu na to, kdo strom nebo keř vysadil nebo kdo se o něj stará. Majitel pozemku je povinen 
pečovat o dřeviny rostoucí na jeho pozemku, je také zodpovědný za jejich stav. Kácení stromu 
vždy řeší vlastník pozemku nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka.

V případě kácení stromů, které mají ve výšce 130 cm od země obvod kmene větší než 80 cm 
nebo v případě kácení keřových porostů nad celkovou plochu 40 m2 je nutné získat povolení ke 
kácení. Povolení ke kácení vydává orgán ochrany přírody, v katastru obce Běleč jde o Obecní 
úřad v Bělči. Na vydání povolení není právní nárok, kácení se nepovoluje např. u významných 
krajinných prvků.

Žádost  o  povolení  kácení  musí  obsahovat  jméno  a  příjmení,  v  případě  právnické  osoby 
obchodní jméno, doložení vlastnického práva k pozemkům, specifikaci dřevin (počet, velikost a 
druh), obvod kmene ve výšce 130 cm od země (nebo plocha keřů), situační nákres s označením 
čísel pozemků a zdůvodnění. V povolení se podle zákona nařizuje náhradní výsadba, případně 
finanční  odvod  do  rozpočtu  obce.  Vzhledem  k  tomu,  že  ke  stanovení  finančního  odvodu 
neexistují rozumné předpisy, je vhodné vyřešit tuto povinnost náhradní výsadbou.

Povolení  ke kácení  není  nutné,  je-li  jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život  či 
zdraví  nebo  hrozí-li  škoda  značného  rozsahu  (nad  500.000 Kč).  Tuto  skutečnost  je  nutno 
prokázat, hrozba musí být zřejmá a bezprostřední, léta nakloněného stromu se toto netýká, jde o 
mimořádné situace, např. stav po vichřici nebo povodni. Ten, kdo za těchto podmínek provede 
kácení, oznámí jej orgánu ochrany přírody (obecnímu úřadu) do 15 dnů od provedení kácení.

Povolení ke kácení není také nutno v případě kácení z důvodů pěstebních,  to je za účelem 
obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů 
prováděné  při  správě  vodních  toků,  k  odstraňování  dřevin  v  ochranném  pásmu  zařízení 
elektroinstalační  a  plynárenské  soustavy  prováděném  při  provozování  těchto  soustav  a  z 
důvodů  zdravotních.  Kácení  z  těchto  důvodů  musí  být  orgánu  ochrany  přírody  (obecnímu 
úřadu) oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem. Obecní úřad může takové kácení zakázat.

Při poškození nebo pokácení dřeviny bez řádného povolení lze fyzické osobě uložit pokutu do 
výše 10.000 Kč,  u  památného stromu nebo v případě  více stromů až 50.000 Kč,  právnické 
osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až 500.000 Kč.

Shrnutí na závěr:
Pokud má strom ve výšce 130 cm nad zemí obvod do 80 cm, nepotřebujete povolení. Pokud je 
keřový  porost  menší  než  40 m2,  nepotřebujete  povolení.  Pokud  pokácíte  větší  strom  bez 
povolení, může to být opravdu drahé.

Stanislav Šmejkal, starosta
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Obecně závazná vyhláška – místní poplatek za odpad
OBEC BĚLEČ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 29. 12. 2010 usnesením č. 37/2010 usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Obec Běleč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)1).

čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů 
platí2):
1. fyzická  osoba,  která  má  v  obci  trvalý  pobyt;  za  domácnost  může  být  poplatek  odváděn  společným 

zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit 
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30-ti dnů ode 
dne,  kdy mu povinnost platit  tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících 
osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. 

2. Poplatník  dle  čl. 2  odst. 2  této  vyhlášky je  povinen  ohlásit  správci  poplatku  zejména  příjmení,  jméno, 
bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k 
individuální  rekreaci,  není-li  tato  stavba  označena  evidenčním  nebo  popisným  číslem  číslo  parcelní 
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. 

3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové 
povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo 
sloužící k individ. rekreaci.

4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody  o  Evropském  hospodářském  prostoru  nebo  Švýcarské  konfederace,  uvede  kromě  údajů 
požadovaných v odst. 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování3).

5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala4).

čl. 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 250 Kč a je tvořena:
a) z částky 50 Kč za kalendářní rok a
b) z  částky  200 Kč  za  kalendářní  rok.  Tato  částka  je  stanovena  na  základě  skutečných  nákladů  obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2. Skutečné  náklady roku  2009  na  sběr  a  svoz  netříděného  komunálního  odpadu  činily  66320 Kč  a  byly 

rozúčtovány takto: náklady 66320 Kč děleno 189 (183 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 6 
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počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 351 Kč. Z této částky je stanovena sazba 
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 200 Kč. 

3. V případě  změny místa  trvalého  pobytu  nebo  změny vlastnictví  stavby,  která  je  určena  nebo  slouží  k 
individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu 
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v 
průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce5).

čl. 5
Splatnost poplatku

1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 
příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

čl. 6
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku se osvobozuje:
a) poplatník dle čl. 2 písm. a), který je mladší 15 let, včetně roku, v kterém tohoto věku dovrší,
b) poplatník dle čl. 2 písm. a), který je starší 80 let, včetně roku, v kterém tohoto věku dovrší, dále osoby 

bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením,
c) poplatník dle čl. 2 písm. a), který má trvalý pobyt v domě mimo intravilán obce dle odst. 3,
d) poplatník dle čl. 2 písm. b), jehož stavba je umístěna mimo intravilán obce dle odst. 3,
e) poplatník dle čl. 2 písm. a), hlášení k trvalému pobytu na ohlašovně (§ 10 odst. 4 zák. 133/2000 Sb.),
f) poplatník dle čl. 2 písm. a), žijící v dětském domově, diagnostickém ústavu, domově důchodců, léčebně 

dlouhodobě nemocných, atp.,
g) poplatník dle čl. 2 písm. a), který jsou ve vyšetřovací vazbě nebo ve výkonu trestu.

2. Nárok na úlevu na poplatku má poplatník dle čl. 2 písm. a), a to úlevu ve výši 100 Kč.
3. Domem nebo stavbou umístěnou mimo intravilán obce se rozumí domy s číslem popisným Běleč 1, 2, 3, 29, 

47, a s číslem evidenčním Běleč 1, Bzová 67, 68, Elbančice 54.

čl. 7
Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek 
platebním výměrem6).

2. Včas  nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část  těchto poplatků může obecní  úřad zvýšit  až  na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku7).

čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušují se čl. 1, odst. 3 a čl. 13, 14, 15, 16, 17 obecně závazné vyhlášky 1/2009, o místních poplatcích ze dne 
13.10.2009.

čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

místních poplatcích)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5) § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Obecně závazná vyhláška – místní poplatek ze psů
OBEC BĚLEČ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 29. 12. 2010 usnesením č. 38/2010 usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Obec Běleč touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)1).

čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo 
sídlo na území obce Běleč2).

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců3).

čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa 
staršího tří měsíců.

2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i 
započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od 
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci4).

3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. 
úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní 
měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

čl. 4
Ohlašovací povinnost

1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30-ti dnů ode dne, kdy 
pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen 
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
3. V ohlášení držitel psa uvede5) 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li 
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická 
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s 
podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, 
včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku. 

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala6).

čl. 5
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 50,-Kč,
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b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč.

čl. 6
Splatnost poplatku 

1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 

15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým 
zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, 
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro 
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7).

čl. 8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek 
platebním výměrem8).
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku9).

čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místních poplatcích, ze dne 13. 10. 2009.

čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
místních poplatcích“)
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Stanovení místních koeficientů pro daň z nemovitostí

Obec Běleč nikdy nezavedla žádnou úpravu místního koeficientu daně z nemovitostí a daň z 
nemovitostí se v Bělči platí podle základních sazeb daně, uvedený v zákoně č. 338/1992 Sb. o 
dani z nemovitostí. Tuto informaci zveřejňujeme jako reakci na opakující se dotazy občanů.

Možná přijde čtenářům zbytečné otiskovat plné znění vyhlášek, ale vedení obce je přesvědčeno, 
že zpravodaj by měl přinášet co nejvíce informací, které jsou pro občany závazné. Pro úsporu 
místa jsme použili menší písmo a umístili na vnitřní čtyřstraně, aby je bylo možno oddělit.

Stanislav Šmejkal
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Venkovská tržnice spuštěna

Vážení  přátelé,  příznivci  venkova,  obyvatelé  regionu  Krajina 
srdce, konečně se realizace projektu Venkovská tržnice II chýlí ke 
konci. V rámci tohoto projektu vznikl software - redakční systém, 
který je pro Vás k dispozici na adrese www.venkovskatrznice.eu, 
a zároveň tištěné katalogy podnikatelů a neziskových organizací, 
které jsou od ledna roznášeny do většiny domácností  na území 
naší  místní  akční  skupiny.  Stane-li  se,  že  se  k některým z Vás 
katalog  přece  jen  nedostane,  je  možné  vyžádat  si  jeho  zaslání 
poštou zdarma, telefonicky na čísle 775 317 757 nebo emailem: 
maskrajinasrdce@centrum.cz,  nebo  si  ho  můžete  vyzvednout 
osobně u nás v kanceláři.

Vlastnímu tisku katalogů předcházel poměrně náročný sběr údajů v terénu. Může se stát, že v 
katalogu některé podnikatele nebo neziskové organizace nenajdete. Důvodem může být to, že v 
katalogu nechtěli být uvedeni, nebo nebyli našimi tazateli zastiženi - to hrálo důležitou roli,  
neboť každý subjekt zde uvedený musel svým podpisem stvrdit souhlas se zveřejněním svých 
údajů. Víte-li o někom ve Vašem okolí, že v tištěném katalogu chybí, prosím informujte tyto 
subjekty,  ať  už  z  řad  podnikatelů  nebo  neziskových  organizací,  o  možnosti  registrace  na 
www.venkovskatrznice.eu.  V  této  softwarové  aplikaci je  možné  vyhledávat  subjekty  v 
elektronickém  katalogu,  vkládat  nekomerční  inzerci  nebo  informace  o  Vašich  akcích  a  v 
podstatě tak zajistit publicitu Vašim aktivitám, a to vše zcela zdarma.

Součástí systému Venkovské tržnice jsou také venkovní vitríny, které jsou instalovány ve všech 
obcích  na  území  MAS Krajina  srdce.  Uživatelé  systému,  kteří  nemají  přístup k  internetu, 
mohou oznámení o konání akce nebo inzerát vhazovat do schránky, která je součástí vitríny.

Proč Venkovská tržnice?

Naším  cílem  je  zajistit  vysokou  kvalitu  života  pro  obyvatele  regionu  a  také  podporovat 
nezávislost regionu na vnějších zdrojích. Chceme, aby se lidem v našem regionu líbilo a dobře 
žilo. Proto podporujeme vzdělávání, rozvoj služeb, ale také podnikání, vzájemnou spolupráci a 
komunikaci lidí, kteří u nás žijí. Rádi bychom, aby se virtuální Venkovská tržnice, jejíž součástí 
je tento tištěný katalog, stala prostorem, kde lidé budou spolu komunikovat, budou se spolu 
potkávat, kde budou získávat informace o tom, kde se co nového děje a chystá. Tak vždycky 
venkovský trh fungoval – ke směně zboží, výměně informací a k vzájemnému potkávání.

Nová  doba  tento  tradiční  prostor  likviduje.  Nakupuje  se  anonymní  zboží  bez  tváře  v 
supermarketech a kulturu chytáme satelity ze všech koutů světa. Nové technologie můžeme ale 
využít i  pro obnovu toho, co se z našeho venkova vytratilo. Většina našich obcí žije čilým 
společenským životem, v mnohých je celá řada aktivních spolků a leckde přežívají  šikovní 
řemeslníci zvládající ještě řemeslné techniky našich dědů.

Je dobré se navzájem povzbudit, vždyť patříme k sobě nejen v rodině, dokonce ani nejen v 
jedné obci,  ale v širším okolí, regionu. Proč jezdit utrácet jinam, když můžeme dát vydělat 
místním lidem? Tím, že peníze zůstanou v regionu, podporujeme jeho rozvoj.
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V našem regionu se  stále  něco zajímavého děje.  Většina  obcí  má  vlastní  bohatou nabídku 
aktivit kulturních i sportovních a to nejen pro místní obyvatele. Díky Venkovské tržnici mohou 
organizátoři informovat o tom, co připravují a tím si zajistit vyšší návštěvnost.

Doufáme, že si Venkovská tržnice najde široký okruh svých příznivců (i přispívatelů) a stane se 
nepostradatelným komunikačním nástrojem v našem regionu.

Monika Hienlová
Předsedkyně MAS Krajina srdce

Autobus

Jihočeský kraj se z důvodu velkých změn v autobusových spojích ve Středočeském kraji pustil 
do optimalizace autobusové sítě tak, aby navazovala na tu středočeskou. Pro občany Bělče a 
okolí to v současné době znamená posunutí spoje č. 9 ve 14:45 z Mladé Vožice na 14:30 a 
podobně posunutí spoje č. 12 do Mladé Vožice.

číslo spoje 1 3 7 9 5
Mladá Vožice 05:00 07:10 13:00 14:30 16:55
Běleč 05:08 07:15 13:08 14:37 17:03
Elbančice, rozc. 05:10 07:16 13:10 14:39 17:05
Bzová 05:12 07:18 13:12 14:41 17:07
Hrnčíře 05:20 07:25 13:20 14:50 17:15

číslo spoje 4 6 10 12 14
Hrnčíře 05:20 07:25 13:20 14:50 17:15
Bzová 05:28 07:33 13:26 15:01 17:21
Elbančice, rozc. 05:30 07:35 13:27 15:02 17:22
Běleč 05:34 07:39 13:29 15:04 17:24
Mladá Vožice 05:40 07:45 13:35 15:10 17:30

Informace o změnách byly obci poskytnuty formou telefonické pozvánky na schůzku 22. února 
s tím, že změny budou platit od 6. března 2011. Po naléhání jsme kvůli uzávěrce zpravodaje 
jsme získali telefonicky informace o výše zmíněném posunutém odpoledním spoji.

Neoficiálně jsme zjistili, že asi nepůjde pouze o tuto změnu, zásah do jízdních řádů asi bude 
výraznější, ale moudřejší budeme příští týden. Pokud se dozvíme nové informace, vyvěsíme je 
na všech třech zastávkách v Bělči a pokud by šlo o nějaký zásadní zásah jako zrušení nějakého 
spoje, rozešleme informaci všem.

Už současný stav veřejné dopravy je poměrně smutný, poslední autobus do Bělče odjíždí v 
16:55 a o víkendu nejezdí vůbec nic. Takže doufejme, že nebudou další nepříjemné změny.

Pokud je pro vás posunutí odpoledního spoje problematické, sdělte nám informace na email 
nebo telefon (na konci zpravodaje) a my budeme na úterní schůzce vaše potřeby prosazovat.
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Neužíváte obecní pozemek?

Vážení spoluobčané a majitelé nemovitostí v katastru Obce Běleč,
chtěl bych tímto svým příspěvkem apelovat na všechny jak občany, tak i vlastníky nemovitého 
majetku,  který  spadá  do  katastru  naší  obce.  Jedním  z úkolů,  který  hodláme  v rámci 
zastupitelstva  v letošním  roce  řešit,  je  vyřešení  majetkových  nesrovnalostí,  které  se  týkají 
obecních pozemků. Konkrétně se jedná o pozemky, kterých majitelem je Obec Běleč a které 
užívají, mají oplocené nebo dokonce zastavěné, fyzické a právnické osoby.

Jistě každý normálně uvažující člověk pochopí, že je důležité,  aby pozemky které si  někdo 
v průběhu let přisvojil a používá je, tak je nutné tuto záležitost právně dořešit. Pravdou je, že 
v minulých letech nikdo tyto záležitosti neřešil a nikdo také nekontroloval skutečný stav, takže 
skutečné hranice pozemků v hodně případech nejsou totožné s těmi, které jsou v katastrálních 
mapách. Berte prosím toto mé sdělení jako výzvu, aby všichni, kterých se to týká, se ve svém 
vlastním zájmu touto problematikou zabývali. Je důležité zamyslet se nad tím, zda pozemky, 
které užíváte a nejsou Vaším vlastnictvím, chcete i  nadále využívat.  Pak je možné podat si 
žádost  na  odkoupení  nebo  případně  dlouhodobě  pronajmout.  Mým přáním je,  aby  v tomto 
případě vzešla iniciativa od Vás jako uživatelů a tím nám tuto práci ulehčit. Jistě pochopíte, že  
jsme malá obec a všichni zastupitelé tuto činnost vykonávají jako vedlejší, a proto se snažíme 
abyste nám tento problém pomohli vyřešit i Vy sami. Problémů s pozemky, které jsou nutné 
řešit v naší obci není rozhodně málo (např. silnice Běleč – Bzová, úsek silnice v Bělči u p. 
Štekera, cesta ze Bzové přes střelnici Do kamení, cesta v Bělči do Stehlov atd.), a proto chci 
tímto vyzvat všechny, kterých se tato problematika týká, aby projevili vlastní iniciativu a tento 
problém ve vlastním zájmu začali řešit. Pokud bude mít někdo z Vás jakékoliv pochybnost o 
vlastnictví nějakého pozemku, tak je možné na webové adrese http://nah.cuzk.cz (katastrální 
území se v Bělči jmenuje „Běleč u Mladé Vožice“) si pozemek, kterého se to týká, zkontrolovat 
co  do  velikosti  i  majetkových  záležitostí.  Pokud  má  někdo  problém  s přístupem  na  tuto 
webovou adresu nebo obecně na internet, určitě na obecním úřadu je možno požádat o pomoc 
nebo podporu.
Jedním  z důvodů  proč  jsem  se  rozhodl  napsat  tento  článek,  je  reakce  jednoho  z majitelů 
nemovitosti  v naší  obci.  Tomuto  majiteli  jsem osobně  sdělil,  že  pod  jednou  z nemovitostí, 
jejímž je majitelem, je obecní pozemek. Zároveň jsem mu sdělil,  aby si ve vlastním zájmu 
podal žádost, ve které se rozhodne o případném odkoupení tohoto pozemku. Jeho reakce byla 
pro  mě  nepochopitelná  -  žádal  nás,  aby  Obecní  úřad  poslal  písemné  sdělení,  že  má  tento 
problém řešit. Chápu to jako jeho sdělení, že na obecním úřadu nemáme co na práci, takže si 
budeme  se  všemi  občany  dopisovat  místo  aby  se  řešily  konkrétní  záležitosti.  Další  jeho 
argument  byl,  že  si  to  z pohledu  obce  děláme  moc  jednoduché.  Myslím,  že  pro  každého 
rozumně uvažujícího člověka je jasné, že jednou z jeho priorit je dát si do pořádku majetkové 
záležitosti, které se ho bytostně týkají. Nechtějte na nás, abychom Vám dávali nějaké časové 
ultimátum, např. že pokud do tohoto určitého termínu nedojde k vyřešení těchto nesrovnalostí, 
bude na obci,  jak tyto problémy bude řešit,  komu pozemky odprodá a za kolik a případně 
zpětně vyměří nájem z těchto pozemků. Myslím, že toto je až ten poslední krok, ke kterému 
bychom rozhodně nechtěli sáhnout. Takže se nad celou problematikou zamyslete a ve vlastním 
zájmu prosím konejte. Doufám, že se mi podařilo celou problematiku Vám objasnit a zároveň 
vám vysvětlit všechny okolnosti, které nás k tomuto problému vedou.

Josef Hájek, místostarosta obce
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Dřevo z Bělče na cestě do Rastenfeldu

Na přelomu začalo fungovat nové hospodaření v lesích pod vedením nového lesního hospodáře 
Ing. Kutnera. Obec má uzavřeny smlouvy s několika odběrateli dřeva a na své jméno prodává 
dřevo přímo odběratelům. První dodávka (foto) dřeva mířila do Rastenfeldu v Rakousku.

Doufejme, že se bude hospodaření v lese dařit, obecní lesy patří k největšímu materiálnímu 
bohatství  a  budeme  se  snažit  uvážlivým  hospodařením  podle  zpracovávaného  lesního 
hospodářského plánu vylepšit rozpočet obce tak, abychom nebyli závislí jen na příjmech z daní.

Zde je namístě osvětlit dvě věci, které se mohou na první poslech jevit jako problematické. V 
rozpočtu na rok 2011 je hospodaření v lesích navrženo jako vyrovnané s příjmy i výdaji ve výši 
560.000 Kč, takže podle návrhu lesy nepřinesou zisk. Doufáme, že skutečnost bude lepší než 
odhad, za druhé je nutno nově vysázet 2,2 ha holin, které již měly být vysázeny v loňském roce.

Druhou věcí je DPH. Pokud by se stalo, že díky dobré hospodářské činnosti v lesích bude mít 
obec roční obrat z ekonomické činnosti větší než 1 mil. Kč (vloni byl cca 360.000 Kč), stane se 
plátcem DPH. U běžných služeb pro občany by se zavedení DPH projevilo pouze u vodného, 
ale i tam by bylo kompenzováno snížením nákladů na služby spojené s vodovodem. Obec je na 
případné zavedení DPH připravena a zvýšení prostředků na rozvoj za tu trochu byrokracie stojí.
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání dne 16. prosince 2010

1. schválilo program zasedání,
2. schválilo námitku obce Běleč k zásadám územního rozvoje Jihočeského kraje,
3. schválilo nákup sněhové radlice od firmy KOBIT spol. s r. o. v ceně do 35.000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání dne 29. prosince 2010

1. schválilo program 4. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
2.vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.11.2010,
3. schválilo rozpočtové změny 9/11/2010, 10/12/2010,
4. schválilo vyrovnaný rozpočet obce Běleč s příjmy a výdaji ve výši 3.240.000 Kč,
5. schválilo prodej podílových listů IKS KB,
6. schválilo  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2010,  o  místním poplatku  za  provoz  systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
7. schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku ze psů,
8. schválilo úpravu místního programu obnovy venkova,
9.odsouhlasilo podání žádostí z programu obnovy venkova na krajský úřad Jihočeského kraje 

„Výměna oken a dveří a zateplení podkroví v budově OÚ“ ve výši 192.000 Kč (celková 
cena  projektu  320.000  Kč)  a  „Úpravy  sportovního  hřiště  v  Bělči“  ve  výši  90.000  Kč 
(celková cena projektu 150.000 Kč).

10.odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory územního plánování na krajský 
úřad Jihočeského kraje ve výši 92.880 Kč (celková cena projektu 185.760 Kč).

Rozdíl mezi návrhem a schváleným rozpočtem

Schválený rozpočet je zveřejněn na úřední desce a na webu obce. Nemá smysl opisovat celý 
rozpočet, protože celý návrh byl uveřejněn v minulém čísle. Uvádíme pouze změněné položky:

Příjmy:
Paragraf Položka Popis položky Částka

1031 2131 Příjmy z obecních lesů 560 000 Kč
8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých let 14 500 Kč

Finanční prostředky na rok 2011 3 240 000 Kč
Výdaje:

Paragraf Položka Popis položky Částka
1031 více Hospodaření v lesích – pěstební činnost 450 000 Kč
1031 5169 Hospodaření v lesích – odborný lesní hospodář 100 000 Kč
1031 5169 Hospodaření v lesích – lesní hospodářský plán 10 000 Kč
2212 5021 Místní komunikace – osobní náklady 5 000 Kč
3631 5154 Elektřina – elektrická energie 100 000 Kč
3635 6119 Veřejné osvětlení – opravy a udržování 15 000 Kč
6409 5901 Rezerva na investice a spolufinancování 844 000 Kč

Finanční prostředky na rok 2011 3 240 000 Kč
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Pozvánka

na 5. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, které se koná
ve středu 16. února 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči

1.Schválení rozpočtové změny 11/12/2010
2.Zpráva o hospodaření obce k 31. 12. 2010
3.Schválení rozpočtové změny 1/2011
4.Schválení podpořených akcí – zájmová činnost v kultuře
5.Schválení prodeje nepotřebného majetku – sněhová radlice
6.Návrh členů povodňové komise
7.Různé, diskuse

Sudoku

Postrádáte zde něco?

Dočetli  jste  až  na konec zpravodaje.  Máte pocit,  že  vám nějaké informace chybí nebo by 
některé  věci  mohly  být  podrobněji  rozepsané?  Máte  námět,  o  čem bychom měli  v  příštím 
zpravodaji psát? Chtěli byste přidat křížovku, hádanku, kvíz pro malé i velké? Máte připomínku 
k práci obce? Máte nějakou zajímavost, kterou bychom mohli otisknout?

Můžete nám zavolat nebo poslat e-mail (kontakty jsou na konci této stránky), můžete vzkaz 
vhodit do schránku u dveří na obecní úřad, nebo přijít na schůzi zastupitelstva.

Zpravodaj obce Běleč vydává Obec Běleč, IČ 00582506, sídlo Běleč 22, PSČ 391 43
Kontakty: tel. 381 214 530, e-mail info@obecbelec.cz, web http://www.obecbelec.cz
Starosta: služební tel. 724 189 517, soukromý tel. 777 635 525, e-mail smejkal@smejkal.com


