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Životní výročí - blahopřejeme

Únor paní Jiřina Rychlá Bzová 10 79 let
Březen paní Marie Melicharová Bzová 27 60 let

pan František Dvořák Běleč 46 78 let

Narození dětí - blahopřejeme

Duben Martin Melichar Bzová 23

Co se chystá

Jarní kolo okresní soutěže Plamen proběhne v Táboře (Maredův vrch) 14. května 2011 od 9:00.

14. května 2011 od 14:00 proběhne ve Bzové na tenisovém kurtu nohejbalový turnaj.

Besídka ke Dni matek proběhne v zasedací místnosti OÚ v neděli 15. května 2011 od 14:00.

V sobotu 21. května od 13:00 můžeme ve Vilicích podpořit Bělečské hasiče na hasičské soutěži.

Osmé zasedání zastupitelstva obce proběhne 25. května od 20:00 hodin v zasedací místnosti 
OÚ. Pozvánka bude vyvěšena na úřední desce nejpozději týden před zasedáním.

28. května od 20:30 všechny zájemce zve Sbor dobrovolných hasičů Běleč na taneční zábavu 
na návsi v Bělči – hraje Čejka band.

V sobotu 4.  června v 14:00 začíná soutěž  pro děti  v  malování  na asfalt  na návsi  v  Bělči. 
V případě nepříznivého počasí se akce o týden posune.

Svoz nebezpečných odpadů

Jako tradičně každý rok proběhne i letos svoz nebezpečného odpadu. Získali jsme výhodnou 
nabídku od firmy RUMPOLD s.r.o.  na  bezplatný svoz  a  platit  budeme pouze  za  skutečně 
předaný a zlikvidovaný odpad.

Co můžete odevzdat?
Elektroodpad – lednice, televize, motory a další kompletní elektrická a elektronická zařízení.
Nebezpečné odpady – barvy, oleje, kyseliny, rozpouštědla, léčiva, nemrznoucí kapaliny a obaly 
obsahující zbytky nebezpečných látek.

Odpad můžete odevzdat v sobotu 21. a v neděli 22. května 2011 ke zdi u hasičské zbrojnice 
směrem k úřadu – pod nástěnkou Venkovské tržnice. Nebezpečné odpady budou v bezpečně 
uzavřených nádobách a budou se ukládat na rampu Obecního úřadu.
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Aktuálně řešíme

Územní plán obce Běleč se posunul do další fáze, finální návrh byl předložen na Městský úřad 
v  Táboře  a  máme  jej  k  dispozici  i  na  OÚ.  Jedna  kopie  bude  od  příštího  týdne  viset  ve 
společenské místnosti v budově Obecního úřadu (bývalý hostinec). Více informací najdete v 
samostatném  článku  v  tomto  zpravodaji,  kompletní  plány  jsou  na  webu 
http://www.obecbelec.cz .
Obec  vypsala  výběrové  řízení  na  zhotovitele  opravy  místní  komunikace  do  Bzové,  více 
informací v článku o výběrových řízeních. První část opravy – největší díry – proběhla již ve 
čtvrtek 12. 5., zbytek proběhne v sobotu 14. 5. 2011. Při tom se pokusíme opravit i místní 
komunikaci na návsi v Bělči mezi č. p. 4 a č. p. 12, která se tuto zimu propadla a popraskala. Po 
vyhodnocení těchto oprav bychom rádi opravili i další úseky místních komunikací.

Obec  vypsala  výběrové  řízení  na  pojištění  obecního  majetku  a  odpovědnosti  obce,  více 
informací v samostatném článku. Výběrové řízení vyhrála pojišťovna Generali. S pojišťovnou 
bude v nejbližších dnech uzavřena smlouva.

Obec vypsala  výběrové řízení  na poskytovatele  služeb – svoz odpadu.  Obec k tomu vedlo 
několik důvodů a protože máme na toto téma mnoho dotazů, rád bych objasnil některé z nich. 
Smlouva se společností Rumpold byla uzavřena v roce 1996 v době, kdy se popelnice platily 
známkami, a to na interval 1 týden v zimě a tři týdny v létě. Od té doby se změnil způsob 
úhrady – paušálem na obyvatele a postupně mnoha dodatky i cena. Během doby se prodloužily 
i intervaly svozu na 2 týdny v zimě a čtyři týdny v létě, ovšem bez smluvního zakotvení. Při 
schvalování letošních poplatků jsme narazili na obce, které mají výrazně nižší poplatky za svoz 
než Obec Běleč. Vedení obce se rozhodlo a zastupitelstvo odsouhlasilo záměr vypsat výběrové 
řízení a porovnat nabídky různých společností. Uzávěrka přihlášek je 27. 5. 2011.

Podařilo se nám uspět v několika grantových řízeních.
– Uspěli jsme s žádostí o grant na pořízení územního plánu ve výši 92.880 Kč (50 % nákladů).
– Získali jsme grant na odbahnění požární nádrže ve výši 60.000 Kč (67% nákladů).
– Byla nám schválena dotace 160.000 Kč na výměnu oken a dveří a zateplení (50% nákladů).
– Čekáme ještě na výsledky grantového řízení na podporu jednotky sboru dobrov. hasičů obce.

Dne 26. 4. 2011 provedl Krajský úřad Jihočeského kraje audit. Byla zjištěna drobná pochybení 
při  účtování,  dále  závažnější  pochybení  při  zveřejňování  návrhu  rozpočtu  na  rok  2010  a 
závěrečného účtu za rok 2010. Na nejbližším zasedání zastupitelstva bude schválen závěrečný 
účet a přijata nápravná opatření.

Dřevo k prodeji

Obec Běleč na návrh lesního hospodáře nabízí občanům k prodeji palivové dřevo:
– Bříza 5 m3 (plnometr) cena 960 Kč/m3 vč. DPH
– Topol 3 m3 (plnometr) cena 500 Kč/m3 vč. DPH

Dřevo je okamžitě k odvozu.

Zájemci se mohou hlásit starostovi na tel. 724189517 do pondělí 16. 5. 2011 do 18:00.
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Svoz odpadu v roce 2011

Vzhledem k tomu, že nebyly po několik let dodržovány intervaly svozu odpadu podle smlouvy, 
rozhodla se firma Rumpold odvážet komunální odpad s intervalem 14 dnů po celý rok 2011.

V roce 2012 bude odpad odvážen podle výsledků právě probíhajícího výběrového řízení.

Obec Běleč se stala plátcem DPH

Obec začala provozovat ekonomickou/hospodářskou činnost ve větším rozsahu – hospodaření v 
lesích a z ekonomických důvodů je výhodné přihlásit se jako plátce DPH. Dopadem plátcovství 
DPH je zdražení vodného o 10%, zvětšení zisku z lesů, o něco větší byrokracii.

V souladu s usnesením zastupitelstva se od 1. 4. 2011 stala Obec Běleč plátcem DPH.

Cena vodného od 1. 4. 2011 je 5,50 Kč/m3.

Za měsíc duben přineslo plátcovství DPH snížení nákladů v částce cca 12.000 Kč.

Záměr prodat pozemek

V  minulém  zpravodaji  místostarosta  vyzval  občany  k  narovnání  majetkových  poměrů  u 
pozemků, které užívají občané, ale jsou v majetku obce. Od té doby se ozvali dva žadatelé.

Manželé Procházkovi, majitelé domu č. p. 21 ve 
Bzové požádali o odprodej pozemku KN 1669/2, 
ostatní  plocha o výměře 92 m2.  Minimální  cena 
byla stanovena na 50 Kč/m2. Zastupitelstvo obce 
schválilo  záměr  prodat  tento  pozemek  na  svém 
zasedání  19. 4. 2011  a  na  příštím  zasedání 
25. 5. 2011 bude schvalovat prodej.

Manželé  Bartůňkovi,  majitelé  domu  č.  p.  24  v 
Belči  požádali  o  odprodej  pozemku  KN  12/2, 
ostatní plocha, o výměře 215 m2. Zastupitelstvo 
bude schvalovat záměr prodeje 25. 5. 2011.
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Výběrové řízení na opravu MK Běleč – Bzová

Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo dne 14. 3. 2011 vypsání výběrového řízení na 
zhotovitele opravy místní komunikace Běleč – Bzová do 80.000 Kč včetně DPH.

Starosta vyhlásil 20. 4. 2011 výběrové řízení, zveřejnil je na Internetu a oslovil 4 firmy.
Kritérium hodnocení nabídek: 60 % - celková cena včetně DPH, 40 % - záruční doba.
V termínu (do 2. 5. 2011 9:00) tři z oslovených firem podaly nabídky.

Nabídka Cena vč. 
DPH

Záruční 
doba

Body
cena

Body 
záruka

Body 
celkem

DIPOS J&C spol. s r.o. 60.000,- Kč 24 měsíců 60,00 26,67 86,67
VIALIT Soběslav spol. s r.o. 66.240,- Kč 24 měsíců 54,35 26,67 81,02
STRABAG a.s. 80.640,- Kč 36 měsíců 44,64 40,00 84,64

Bodovací metodou byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy DIPOS J&C spol. s r.o.

Výběrové řízení na pojištění majetku a odpovědnosti

Při kontrole smluv bylo zjištěno, že obec nemá pojištěný nemovitý ani movitý majetek a není 
pojištěna ani odpovědnost obce. Z toho důvodu bylo vyhlášeno výběrové řízení na pojištění 
veškerého obecního majetku.

Starosta vyhlásil 20. 4. 2011 výběrové řízení, zveřejnil je na Internetu a oslovil 6 pojišťoven.
Kritérium hodnocení nabídek: 75 % - cena ročního pojistného, 25 % - spoluúčast, limity plnění.
V termínu (do 9. 5. 2011 9:00) čtyři z oslovených pojišťoven podaly nabídky.

Nabídka Roční 
pojistné

Body 
pojistné

Body limity, 
spoluúčast

Body 
celkem

Hodnocení

Slavia pojišťovna a.s. 13.672,- Kč 73,29 17,35 90,64 vyřazena
Česká pojišťovna a.s. 14.811,- Kč 67,65 21,78 89,43 2. místo
Kooperativa pojišťovna, a.s. 14.758,- Kč 67,90 14,14 82,04 vyřazena
Generali Pojišťovna a.s. 13.360,- Kč 75,00 21,75 96,75 1. místo

Bodovací metodou byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka od Generali Pojišťovny a.s.

Místní šetření ve věci stékající vody k domu č.p. 33

Pan Svoboda požádal obec o řešení stékající vody, které teče z pole k domu č. p. 46 a domu 
č. p. 33 v Bělči (v Souhradech). Zastupitelé se dohodli, že udělají místní šetření a pokusí se 
přímo na místě nalézt řešení problému. Místní řešení proběhne 20. 5. 2011 od 18:00 u č. p. 46.

Občané, kteří mají zájem se věcí zabývat, jsou zváni.
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Turnaj ve stolním tenise

V  sobotu  19.  února  patřila  budova  obecního  úřadu 
sportovcům.  Přes  tři  desítky  účastníků  přišly  změřit 
síly a pobavit se na tradičním turnaji ve stolním tenise. 
V  kategorii  žen  a  dětí  se  hrálo  systémem  každý  s 
každým,  muži  byli  rozděleni  do  dvou  skupin,  takže 
jsme v pozdním odpoledni mohli sledovat i napínavé 
vyřazovací zápasy a boje o medaile. Myslím, že řada z 
nás nezapomene na výkon jedné velmi úspěšné dámy, 
která většinu svých zápasů odehrála s jednou rukou v 
bok.  Nevedlo  ji  k  tomu  pohrdání  soupeřkami,  ale 
prostý fakt, že doma zapomněla pásek. A jak to vlastně 
všechno dopadlo? Kdo jsou letošní šampioni?

Muži
1. Petr Melichar
2. Michal Špynar
3. Jiří Javorský

Ženy
1. Jana Bervidová
2. Alena K-Ostrounová
3. Denisa Kubálová

Děti
1. Petr Kubále ml.
2. Monika Kopecká
3. Roman Břenda

Po skončení  turnaje  a  předání  cen se  konala  taneční 
zábava s krásnou muzikou od Jenda a Honza Band.

Poděkování  patří  všem  účastníkům,  fandům, 
sponzorům,  ale  hlavně  týmu organizátorů  ve  složení 
Marcel Fiala, Pavel Krejčí a Jiří Heřmánek. Díky a za 
rok zase na shledanou!
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Kurzy ubrouskové techniky

Od začátku března se v zasedací místnosti obecního úřadu konaly kurzy decoupage - zdobení 
ubrouskovou technikou. Pod vedením lektorky paní Ivy Kubecové ze Šebířova se obyčejné 
sklenice, vajíčka, prkénka, oblázky, kachličky, květináče, šnečí ulity, podtácky a další předměty 
oblékají do nových barevných kabátků. Není to žádná věda, stačí pár tahů štětcem a trpělivost 
při vystřihování ubrousků.

Oslava MDŽ

Další kulturní akcí v naší obci byla oslava Mezinárodního dne žen. V sobotu 12. března se ve 
společenské místnosti  sešlo cca 30 občanek na příjemném posezení.  O hudební program se 
tentokrát  staral  pan  Hergesel  a  spol.  Děkujeme  zastupitelům  za  milou  pozornost,  chutné 
občerstvení, vzornou obsluhu a výdrž na tanečním parketu.
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Velikonoční řehtání

Ani letos si zvon z bělečské kapličky nenechal ujít každoroční sněm v Římě a na Zelený čtvrtek 
odletěl. Jeho roli tak jako již tradičně zastoupily děti s řehtačkami a klapačkami. V sobotu se 
pak zvon šťastně vrátil, řehtačky se uložily ke spánku a děti si dál mohly připravovat říkanky a 
pomlázky na pondělní koledu.

Fotbalová minipřípravka

PŘÍŠTĚ CHCEME BÝT PRVNÍ!!!

Fotbalová minipřípravka Sokol Mladá Vožice

hledá nové spoluhráče

ročník narození 2004, 2005, 2006

Přijďte každou středu nebo ve čtvrtek v 17.00 hod
na fotbalové hřiště v Mladé Vožici

(neplacená inzerce)
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Územní plán

Na  webových  stránkách  obce 
Běleč  je  umístěna  poslední 
verze  návrhu  územního  plánu, 
tak, jak ji zpracovatel (ing. arch. 
Komrska) připravil pro společné 
jednání dotčených orgánů.

Poté,  kdy  budou  vyřízeny 
všechny  námitky  úřadů  a 
dotčených  orgánů  a  organizací 
(ochrana  přírody,  správci  sítí 
apod.) proběhne v Bělči veřejné 
projednávání  s  občany.  Až  do 
tohoto  veřejného  projednávání 
mohou  občané  a  také  majitelé 
nemovitostí k návrhu územního 
plánu podávat připomínky.

Proti dříve zveřejněnému návrhu 
byly na popud pořizovatele ORP 
(obec  s  rozšířenou  působností) 
Tábor  zmenšeny  plochy  pro 
výstavbu,  opraveny  některé 
nedostatky  a  nepřesnosti  a 
zanesena trasa plynovodu.

Elektronická verze dokumentace 
je umístěna na webu obce Běleč, 
papírová  dokumentace  je 
umístěna v kanceláři OÚ, hlavní 
výkres  bude  vystaven  také  ve 
společenské místnosti (hospoda) 
v budově OÚ v Bělči.

Pokud  budete  mít  jakékoliv 
připomínky  nebo  dotazy, 
kontaktujte starostu a on s vámi 
plán projde a případně převezme 
všechny připomínky.

Územní  plán  bude  ovlivňovat 
život  obce  minimálně  10  let, 
věnujte mu prosím pozornost.

Veřejné projednávání by mělo proběhnout v letních měsících.
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Z práce úřadu – rozdíl mezi obcí a obecním úřadem

Velmi často dochází ke zmatení a záměně pojmů – Obec Běleč vs. Obecní úřad Běleč.

Obec  Běleč je  podle  ústavy  veřejnoprávní  korporací,  obdobou  obchodní  společnosti,  kdy 
vlastníky  této  společnosti  jsou  její  občané.  Obec  má  právní  subjektivitu  a  může  uzavírat 
smlouvy. Obec vykonává činnosti v tzv. samostatné působnosti a na svém území. Obec není 
kromě ústavy a zákonů nikomu podřízena, pokud to neumožňuje zákon.

Samostatná působnost znamená, že obec na své náklady řeší potřeby obce a občanů. Činnost 
obce  v  samostatné  působnosti  se  řídí  zákonem  o  obcích.  Obec  vydává  obecně  závazné 
vyhlášky, zakládá a zřizuje obecní společnosti, hospodaří s obecním majetkem, spolupracuje s 
ostatními  obcemi,  řeší  ztráty  a  nálezy,  zajišťuje  podmínky  pro  plnění  školní  docházky,  je 
povinna se řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Do  samostatné  působnosti  patří  pěstební  činnost  v  lesích,  pronájmy  pozemků,  místní 
komunikace,  pitná  voda,  platby  za  školu  a  školku,  kronika,  kultura,  tělovýchovná  činnost, 
veřejné osvětlení, územní plánování, komunální odpad, péče o vzhled obcí, požární ochrana, 
zastupitelstvo a místní správa.

Nejvyšším orgánem malé obce bez rady v samostatné působnosti je zastupitelstvo obce, za obec 
jedná starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta.

Obecní  úřad  Běleč zajišťuje  v  tzv.  přenesené  působnosti  plnění  povinností,  které  jsou 
obecnímu  úřadu  svěřeny  zákonem  (v  současné  době  asi  25  zákonů).  V  rámci  přenesené 
působnosti se vykonává tzv. vrchnostenská působnost. Obecní úřad nemůže uzavírat smlouvy.

Obecní úřad např. vydává nařízení obce (např. tržní řád), stanovuje některé ceny podle zákona o 
cenách, reguluje reklamu, zajišťuje odbornou přípravu velitelů a strojníků JSDHO, povoluje 
tomboly, povoluje kácení stromů, vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikací, 
vymezuje místní komunikace, řeší toulavá a opuštěná zvířata, má povinnosti ve věci sociálně 
právní ochraně dětí, vede evidenci obyvatel, kontroluje nakládání s odpady, v případě sucha řeší 
zákaz zalévání, zajišťuje oddávání, správu, evidenci a vymáhání místních poplatků, řeší právo 
shromažďovací, ověřování podpisů a kopií (vidimace a legalizace).

Obecní úřad u malé obce jsou starosta, místostarosta a úředníci Obecního úřadu. Obec Běleč 
nemá žádného úředníka, přenesenou působnost zajišťují starosta s místostarostou.

Jako  příklad  dvojího  postavení  obce  upozorňuji  na  problematiku  místních  poplatků. 
Zastupitelstvo  obce  v  rámci  samostatné  působnosti  schválí  obecně  závaznou  vyhlášku  o 
místních poplatcích, ale pokud je občan nezaplatí, evidenci a vymáhání dlužných poplatků řeší 
Obecní  úřad  podle  daňového  řádu,  tzn.  s  mlčenlivostí  pod  pokutou  až  500.000  Kč. 
Zastupitelstvo obce nemá žádnou pravomoc zjistit např. kdo dluží místní poplatek, obecní úřad 
pouze zastupitelstvu sdělí, že tolik a tolik lidí nezaplatilo a celková dlužná částka činí tolik Kč.

Stanislav Šmejkal, starosta
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Nezvaní návštěvníci v našich soukromých lesích

Chtěl bych tímto upozornit všechny majitele soukromých lesních pozemků, aby se ve vlastním 
zájmu o tento svůj majetek řádně starali a zajímali. Důvod je následující – bylo zjištěno, že u 
dvou majitelů došlo k těžbě bez souhlasu majitele. Konkrétně se jedná o dva občany ze Bzové, 
jedním jsem já, Josef Hájek, a tím druhým jsou potomci rodiny Kuklovy ze Bzové. Při jedné 
z obchůzek v našem soukromém lese u rybníka Biřička zjistil můj tchán p. Stanislav Svatek, že 
na lesním pozemku, který sousedí s naším lesním pozemkem, je vykáceno cca. 20 stromů a na 
našem pozemku je hned v přilehlém prostoru poražen jeden strom. Dedukce p. Svatka byla 
logická, rodina Kuklova dělá nějakou probírku ve svém lese, a omylem byl poražen jeden strom 
na sousedním našem pozemku. Při návratu ze své procházky mi toto zjištění oznámil a já jsem 
hned navečeru vyrazil  na obhlídku, abych se o dané věci  přesvědčil  osobně.  Na uvedeném 
místě jsem si tuto skutečnost ověřil a hned jsem volal spolumajitelce sousedního pozemku p. 
Kindlové,  abych  s ní  tuto  skutečnost  projednal.  K takovýmto  událostem  může  dojít,  lesní 
hranice  není  za  všech  okolností  vždy  úplně  jasná,  takže  jsem  záležitost  nechtěl  nijak 
dramatizovat, hlavně upozornit a sjednat nápravu.

Reakce majitelky p. Kindlové však byla taková, že na uvedeném lesním pozemku v žádném 
případě nikdo z jejich rodiny žádnou probírku nedělal a tudíž to musela způsobit nějaká třetí 
osoba, zřejmě s úmyslem toto dřevo odcizit. Pro jistotu jsem ještě dopoledne druhého dne došel 
na toto místo ještě jednou spolu s p. Vokurkou. Pan Vokurka pracuje v obecních lesích pro naši 
obec a asi před měsícem dělal nahodilou probírku v sousedství těchto dvou lesních pozemků 
v obecním lese. Chtěl jsem se ubezpečit, že nedošlo k nějakému omylu ze strany p. Vokurky a 
že  tudíž  nemá tuto  probírku na  svědomí.  Na místě  jsme  spolu  celou oblast  prošli  a  došlo 
k potvrzení,  že  v tomto  místě  žádnou probírku nedělal  a  toto  rozhodně není  výsledek  jeho 
práce. Na základě těchto zjištění a po domluvě se spolumajitelkou sousedního pozemku jsem 
celou událost nahlásil na policejní oddělení v Mladé Vožici. V odpoledních hodinách ještě téhož 
dne (26.  4.  2011)  se  dostavili  dva policisté,  kteří  se  mnou učinili  obhlídku přímo na výše 
uvedeném místě a sepsali protokol.

Toto  je  ve  stručnosti  chronologie  celé  záležitosti.  Je  jistě  ponaučením pro  ostatní  majitele 
lesních  pozemků,  aby  se  o  svůj  majetek  řádně  starali  a  nepodceňovali  nebezpečí  zásahů 
takovýchto nezvaných návštěvníků. Překvapila mně ovšem reakce jednoho z občanů Bzové, 
kterému jsem celou záležitost vysvětloval, přestože i on je jedním z majitelů lesního pozemku 
v této lokalitě Pod Biřičkou. Stěžoval si, že minulý týden na tomto uvedeném pozemku řezal 
motorovou pilou a sotva pilu nastartoval, tak mu za zády stála policie a zjišťovala, zda je na 
svém pozemku a zda nedělá něco protiprávního. Samozřejmě došlo k vysvětlení celé záležitosti 
a pro tohoto občana neměla celá záležitost žádný následek. Dalším připomínkou tohoto občana 
bylo, že se zřejmě v důsledku této události často pohybuje policejní auto v katastru naší obce. 
Já v tomto vidím pozitivní zjištění, že policie činí to, co se od ní očekává a sice „Pomáhat a 
chránit“ a pro všechny slušné občany toto nepředstavuje rozhodně žádné ohrožení. Jsem pevně 
přesvědčen, že ochrana našeho soukromého vlastnictví je jedním ze základních práv občanů 
naší země a proto musím pochválit činnost policejních orgánů, kteří se snaží zjistit pachatele 
této krádeže.

Děkuji za pochopení.
Josef Hájek
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání dne 16. února 2011

1. schválilo program zasedání,
2. schválilo rozpočtovou změny 11/12/2010 – zvýšení příjmů i výdajů o 151.000 Kč,

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 151 000 Kč
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob + 15 000 Kč
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků + 136 000 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 151 000 Kč
1031 5139 Hospodaření v lesích – Nákup ostatních služeb + 10 000 Kč
2310 5169 Pitná voda – Nákup ostatních služeb + 1 000 Kč
2321 5171 Odpadní vody – Opravy a udržování + 72 000 Kč
3392 5171 Kultura – Opravy a udržování + 7 000 Kč
3399 5139 Kultura – Nákup materiálu + 1 000 Kč
6310 5163 Služby peněžních ústavů + 1 000 Kč
6409 5362 Ostatní činnosti – Daň z příjmu + 59 000 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích – v rámci paragrafů + 0 Kč
3399 5194 Kultura – Věcné dary - 18 000 Kč
3399 5240 Kultura – Dary neziskovým organizacím + 18 000 Kč
6149 5021 Veřejná správa – Mzdové náklady + 2 265 Kč
6171 5021 Místní správa – Mzdové náklady - 2 265 Kč

3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. 12. 2010,

Daňové příjmy 2.009.011,61 Kč 102,27% rozpočtu
Nedaňové příjmy    368.365,74 Kč   99,77% rozpočtu
Přijaté dotace celkem    322.415,00 Kč 100,00% rozpočtu
Příjmy celkem 2.699.792,35 Kč 101,64% rozpočtu
Výdaje celkem 3.443.144,91 Kč   89,29% rozpočtu
Převod z podílového fondu    500.000,00 Kč

Bankovní účet   1.   1. 2010    414.163,49 Kč
Bankovní účet 31. 12. 2010    170.811,31 Kč
Vklad – podílový fond u KB    519.480,26 Kč

4. schválilo rozpočtovou změny 1/2011 – zvýšení příjmů o částku 270.172 Kč, výdajů o částku 
427.963,57 Kč a financování o částku 157.791,57 Kč,

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 270 172,00 Kč
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob + 62 130,00 Kč
0000 4112 Neinvestiční dotace na výkon státní správy + 100,00 Kč
0000 4113 Neinvestiční dotace SZIF + 110 183,24 Kč
0000 4213 Investiční dotace SZIF + 97 758,76 Kč
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Paragraf Položka Zvýšení financování celkem + 157 791,57 Kč
0000 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých let + 156 311,31 Kč
0000 8117 Komerční banka – podílový fond + 1 480,26 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 427 963,57 Kč
2212 5137 Místní komunikace – Drobný hmotný majetek + 25 000,00 Kč
6409 5362 Ostatní činnosti – Daň z příjmu + 62 130,00 Kč
6409 5901 Rezerva rozpočtu + 340 833,57 Kč

5. schválilo rozdělení částky na kulturní akce podle přiloženého seznamu:

Dětský karneval 2 000 Kč Drakiáda 1 500 Kč
Maškarní průvod 4 000 Kč Mikuláška obchůzka 1 500 Kč
Mezinárodní den žen 4 000 Kč Vánoční besídka 2 000 Kč
Den matek 1 000 Kč Příspěvek – Maškary – ochot. spolek 10 000 Kč
Malování na asfalt 1 500 Kč Modelářský kroužek Bělečtí tygři 2 000 Kč
Dětský den Bzová 1 500 Kč Mladí hasiči 4 000 Kč
Zájezd pro děti 15 000 Kč Myslivecké sdružení 4 000 Kč
Taneční zábavy - pouťová + 2 10 000 Kč Sraz důchodců 5 000 Kč
Pouť v Bělči 1 000 Kč Rezerva na kulturní akce 30 000 Kč

6. schválilo prodej sněhové radlice inv.č. 6-048 nejvyšší nabídce za minimální cenu 2.000 Kč,
7. schválilo návrh povodňové komise ve složení:  Stanislav Šmejkal  (předseda), Josef Hájek 

(místopředseda), Pavel Krejčí a Marcel Fiala,
8. schválilo darování sekačky na trávu inv.č. 6-503 mysliveckému sdružení Běleč 1.

Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 14. března 2011

1. schválilo program zasedání,
2. odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory rekonstrukcí a oprav požárních 

nádrží na krajský úřad Jihočeského kraje ve výši 63.000 Kč (celk. cena projektu 90.000 Kč),
3. schválilo přihlášení obce jako plátce DPH od 1. 4. 2011,
4. schválilo pravidla samovýroby dřeva od 15.3.2011 takto:

cena bude 30 Kč (bez DPH) za prostorový metr a kácet se bude v nerentabilních porostech.

Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 19. dubna 2011

1. schválilo program zasedání,
2. odsouhlasilo  podání  žádostí  z  GP na  podporu  jednotek  sborů  dobrovolných  hasičů  obcí 

Jihočeského kraje,  1.výzva „Nákup ochranných pomůcek a věcného dovybavení“ ve výši 
115.542 Kč (celková cena projektu 165.060 Kč),

3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. 3. 2011 (viz dále),
4. vzalo na vědomí zprávu o kontrole kontrolního výboru ze dne 4. 4. 2011,
5. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. 3. 2011 (viz dále),
6. schválilo  uzavření  Smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  práva  odpovídající  věcnému 

břemenu s E.ON Distribuce, a.s. ve věci realizace stavby „Bzová, kab. NN, p. Kubů“,
7. schválilo  uzavření  dodatků  k  nájemní  smlouvě  a  podnájemní  smlouvě  s  Agrospol  a.s.  - 

zvětšení pronajaté plochy a zvýšení nájemného a podnájemného,
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8. schválilo přijetí nabídky a uzavření smlouvy o zpracování pasportu místních komunikací a 
svislého dopravního značení v ceně do 23.000 Kč včetně DPH,

9. schválilo  uzavření  smlouvy  o  poskytování  služeb  outsourcingu  informačního  systému 
eOBEC s Asseco Solutions, a.s.,

10. schválilo záměr prodat pozemek parcelní číslo KN 1669/2, ostatní plocha, v katastrálním 
území Běleč u Mladé Vožice za minimální cenu 50 Kč/m2,

11. schválilo rozpočtovou změny 2/2011 – zvýšení příjmů i výdajů o 47.967 Kč,

Paragraf Položka Změny v příjmech celkem + 47 967,00 Kč
0000 4111 Dotace – sčítání + 967,00 Kč
1069 2131 Pronájmy pozemků + 47 000,00 Kč
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob - 62 130,00 Kč
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec + 62 130,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 47 967,00 Kč
1069 5166 Podnájem pozemků + 14 000,00 Kč
2212 5169 Místní komunikace – Zimní údržba + 10 000,00 Kč
6149 5021 Místní správa – Mzdové náklady – sčítání + 967,00 Kč
6310 5163 Peněžní ústavy – Bankovní poplatky + 3 000,00 Kč
6409 5901 Rezerva rozpočtu + 20 000,00 Kč
3111 5321 Mateřská škola – Neinvestiční transfery obcím - 10 000,00 Kč
3113 5321 Základní škola – Neinvestiční transfery obcím + 10 000,00 Kč
3631 5154 Veřejné osvětlení – Elektrická energie - 85 000,00 Kč
6171 5154 Místní správa – Elektrická energie + 85 000,00 Kč
6171 5011 Místní správa – Mzdové náklady – prac. poměr + 90 000,00 Kč
6171 5021 Místní správa – Mzdové náklady - 90 000,00 Kč

12. schválilo opravu komunikace Běleč – Bzová a místních komunikacích po místních částech 
v ceně do 80.000 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy – oprava asfaltových povrchů,

13. schválilo pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci půdního prostoru nad garážemi,

Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 31. 3. 2011

V tomto období proběhlo kácení stromů napadených kůrovcem v lokalitě Husí Hora a kácení 
sušin v lokalitě Stehlovy. Nebyla provedena žádná mýtní těžba. V dubnu probíhala výsadba 
stromků na holinách. Byly provedeny 4 oplocenky.
Při těžbě bylo vytěženo cca 160 m3 dřeva. Výnosy jsou 226.497 Kč, náklady včetně paušálu a 
odměn lesního hospodáře 89.118 Kč a hospodářský výsledek 137.380 Kč. Struktura nákladů:

Výnosy celkem 161 m3 226 497,24 100,00%
Těžba 148 m3 15 817,00 6,98%
Přibližování 156 m3 23 866,00 10,54%
Doprava 4 190,40 1,85%
Pálení klestu 10 540,00 4,65%
OLH 34 704,19 15,32%
Náklady celkem 89 117,59 39,35%
Hospodářský výsledek 137 379,65 60,65%
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Zpráva o hospodaření obce k 31. 3. 2011

Plnění  daňových příjmů je  více  než  25% z  plánovaných příjmů,  a  to  i  bez  příjmů daně z 
nemovitostí. Příjmy z místních poplatků již překročily rozpočtový odhad. Rozdíl v přijatých 
transferech činí dotace na sčítání – rozpočtová změna je předmětem dalšího z bodů jednání. 
Příjmy z hospodářské činnosti odpovídají předpokladům.

Výdaje odpovídají předpokladům a plánovanému rozpočtu. Mírně zvýšené čerpání v položce 
místní správa je dáno z velké části uhrazením ročních plateb za služby, např. software. Zvýšené 
výdaje na zimní údržbu a bankovní poplatky řeší rozpočtová změna. Došlo k přidání položky 
14.000 Kč na podnájem pozemků od Agrospol a.s.

Paragraf Popis Rozpočet Plnění Podíl
DP Daňové příjmy 1 922 130 512 217 26,65%
MP Místní poplatky 25 500 28 000 109,80%
PT Přijaté transfery 268 042 269 009 100,36%

1031 Pěstební činnost 560 000 121 473 21,69%
1069 Pronájmy pozemků 118 000 2 808 2,38%
2310 Pitná voda 30 000 0 0,00%
6310 Peněžní ústavy 1 800 945 52,52%
6402 Finanční vypořádání 52 200 0 0,00%

Příjmy a financování 2 977 672 934 453 31,38%
1031 Pěstební činnost 560 000 89 378 15,96%
2212 Místní komunikace 275 000 50 524 18,37%
2310 Pitná voda 190 000 38 118 20,06%
3111 Mateřská škola 40 000 0 0,00%
3113 Základní škola 100 000 0 0,00%
3319 Kronika 6 000 0 0,00%
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000 20 837 20,84%
3399 Záležitosti kultury 35 000 9 000 25,71%
3419 Tělovýchovná činnost 40 000 3 921 9,80%
3631 Veřejné osvětlení 115 000 22 560 19,62%
3635 Územní plánování 200 000 0 0,00%
3722 Komunální odpad 70 000 0 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí 105 000 0 0,00%
5512 Požární ochrana 90 000 19 308 21,45%
6112 Zastupitelstvo 164 000 27 218 16,60%
6171 Místní správa 305 000 101 364 33,23%
6310 Peněžní ústavy 4 000 1 681 42,03%
6402 Finanční vypořádání 22 000 21 957 99,80%
6409 Ostatní činnosti 1 246 964 62 130 4,98%

Výdaje celkem 3 667 964 467 997 12,76%
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Turnaj v nohejbale

Místo: Na tenisovém hřišti ve Bzové
Určeno pro: tříčlenná družstva mužů, žen i dětí

Ceny pro nejlepší tři družstva od obce Běleč.
Občerstvení  -  pečená  klobása,  točené  pivo, 
limonáda atd. zajištěno.

Rozlosování  jednotlivých  herních  plánů  bude 
provedeno  na  začátku  turnaje,  podle  počtu 
účastníků.

Zveme  všechny  domácí  i  přespolní  fandy  pro 
sportovní zápolení.

Účelem  není  předvádět  špičkové  sportovní 
výkony,  ale  dobrá  nálada  a  příjemné  sobotní 
odpoledne spojené se sportem.

Josef Hájek

Máte zájem přispívat do zpravodaje?

Pokud byste  chtěli  pomoci  redakci  s  příspěvky  do zpravodaje,  vaši  pomoc  určitě  uvítáme. 
Ozvěte se nám prosím na e-mailu zpravodaj@obecbelec.cz nebo na kontakty níže uvedené.

Zpravodaj obce Běleč vydává Obec Běleč, IČ 00582506, sídlo Běleč 22, PSČ 391 43
Kontakty: tel. 381 214 530, e-mail zpravodaj@obecbelec.cz, web http://www.obecbelec.cz
Starosta: služební tel. 724 189 517, soukromý tel. 777 635 525, e-mail smejkal@obecbelec.cz
Nepodepsané články vydává redakce zpravodaje, odpovědný redaktor Stanislav Šmejkal


