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Životní výročí - blahopřejeme

Květen pan Kubále Antonín Běleč 82 let
pan Břenda Miloslav Běleč 65 let

Červen paní Neradová Antonie Bzová 85 let
pan Bednář Jan Bzová 83 let
pan Melichar Ladislav Bzová 60 let

Červenec pan Rychlý Josef Bzová 86 let
paní Bednářová Marie Běleč 75 let
paní Dobešová Anežka Běleč 85 let

Srpen pan Hubenka Jaroslav Běleč 84 let

Sňatky - blahopřejeme

Srpen Tomáš Nerad a Pavla Rašková
Září Jan Hájek a Jarmila Švábková

Jan Kubále a Ivana Smetanová

Co se chystá

Pojeďte  s námi  za  kulturou!  Obecní  zájezd  na  muzikál  Děti  ráje  se  uskuteční  v sobotu 
19. listopadu  2011.  Odjíždíme  cca  v 16  hodin,  ještě  bude  upřesněno.  Dopravu  hradí  obec, 
vstupné účastníci. Cena vstupného je v rozmezí 400 až 600 Kč. Přihlášky přijímá Marcel Fiala, 
tel. 777 151 329, nejpozději do středy 19. října. Těšíme se na společný zážitek. Více informací 
o muzikálu najdete na straně 24.

Občané si  mohou  objednat  letecké  snímky Bzové a  Bělče.  Jeden  laminovaný snímek stojí 
300 Kč,  objednávky  přijímá  paní  Melicharová  v kanceláři  obecního  úřadu  v Bělči  v  
odpoledních hodinách. Snímky je možné objednávat do 25. 10. 2011. Vzorky jsou v kanceláři.

Ve středu 26. října od 19 hodin proběhne v zasedací místnosti  obecního úřadu 11. zasedání 
Zastupitelstva obce se zajímavým prvním bodem – čtením zápisu do kroniky za rok 2010. Čtení 
zápisu bude trvat asi jednu hodinu. Předběžnou pozvánku na zastupitelstvo najdete na straně 24.

Podzimní drakiáda se uskuteční v pátek 28. října 2011 od 14 hodin v Souhradech. Těšíme se na 
všechny létající účastníky. V případě nepříznivého počasí se akce odkládá, bližší informace by 
pak byly na plakátech.

V listopadu vyjde další zpravodaj, tentokrát monotematický – hasičský. Vzhledem k velkým 
úspěchům  hasičů  v tomto  roce  bude  celé  jedno  číslo  věnováno  práci  hasičů,  hasičským 
soutěžím, technice a investicím v roce 2011.

Poslední adventní neděli – 18. prosince 2011 od 14 hodin se v zasedací místnosti Obecního 
úřadu můžete příjemně naladit vánoční atmosférou na tradiční besídce. Na vaši návštěvu se těší 
všichni účinkující.
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Aktuálně řešíme

Územní  plán  obce  Běleč  postoupil  do  další  fáze  –  posouzení  krajským  úřadem.  V lednu 
můžeme očekávat veřejné projednávání. Více informací na straně 12.

Obec  nechala  zpracovat  pasport  místních  a  účelových  komunikací  a  dopravního  značení. 
Pasport by měl vyřešit problémy s předností v jízdě a nedostatky dopravních značek. Pravidelná 
aktualizace  pasportu  komunikací  je  povinností  obce  a  projekt  dopravního  značení  je  jeho 
součástí. Více informací na straně 12.

Bylo dokončeno odbagrování sedimentu z požární nádrže firmou Recta s.r.o. V současné době 
zpracováváme závěrečnou zprávu s žádostí o doplatek dotace. Více informací na straně 14.

V minulém týdnu bylo vyhodnoceno výběrové řízení na dodavatele oken a dveří na obecním 
úřadě a poptávkové řízení na dodavatele zateplení stropu podkroví obecního úřadu. Vítězné 
firmy provedou práce na konci října a na konci listopadu. Více informací na straně 11.

Zpracováváme závěrečnou zprávu dotace na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce (JSDHO) Běleč. Více informací o projektu přineseme v příštím zpravodaji.

Probíhá kontrola finančního úřadu – čerpání dotace na pracovní místo v roce 2008 a 2009.

Probíhá výběrové řízení na dodavatele rozborů vody – termín pro odevzdání nabídek je pátek 
14. 10. v 16:00.

Zahajujeme výkup pozemků pod místní komunikací Běleč – Bzová. Nejpozději v příštím týdnu 
obdrží  majitelé  pozemků  poštou  informace  o  záměru  obce  vykoupit  pozemky  a  v dalších 
týdnech všechny majitele obejdeme, abychom nabídky odkoupení pozemků osobně vysvětlili.

Obec připravuje zpracování obecního znaku a vlajky pro účely propagace obce k blížícímu se 
setkání rodáků a 90. výročí dobrovolných hasičů v obci. Více informací na straně 14.

Pauza ve vydávání zpravodaje

Redakce zpravodaje se občanům omlouvá za dlouhou pauzu ve vydávání zpravodaje. Množství 
aktivit obce a administrativní složitost některých věcí nás stála více sil a času než máme k 
dispozici.  Bohužel  první  na  řadě  v seznamu zbytných úkolů  bylo  poměrně  časově  náročné 
vydávání zpravodaje. Proto jsme pro vás připravili rozšířené číslo o 24 stranách a plánujeme 
vydání ještě dvou zpravodajů do konce roku.

Chtěli bychom využít této příležitosti a požádat každého, kdo by nám mohl pomoci, aby se nám 
ozval na běžné kontakty uvedené na konci zpravodaje.

Hledáme  fotografy  obecních  akcí  a  pisatele  krátkých  článků  o  jednotlivých  akcích  a 
zajímavostech. Bylo by dobré, kdyby hned po akci vznikl článek a vydání zpravodaje by pak 
spočívalo převážně v poskládání jednotlivých článků.
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Besídka ke dni matek

V neděli 15. května 2011 se v zasedací místnosti  obecního úřadu v Bělči konala již tradiční 
besídka  ke  Dni  matek.  Publikum s převahou maminek,  babiček a  tet  potěšilo  pásmo písní, 
básniček, říkadel a instrumentálních skladeb v podání dětí a mládeže z Bělče a Bzové. Velké 
díky za přípravu milého odpoledne patří Mirce Kuklové a Mirce Čechové.

Na další  vystoupení mladých umělců se můžeme těšit  v adventním období – na Vánočních 
trzích v Mladé Vožici a na Vánoční besídce v Bělči.
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Stavění máje v Bělči a ve Bzové

Druhý červnový  víkend  se  v Bělči  a  Bzové  stavěly  máje.  V pátek 
večer se vztyčila v Bělči, v sobotu ji pak následovala ta v Bzové. Rádi 
bychom vám alespoň pár fotografiemi přiblížili atmosféru této krásné 
tradice.
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Přírodní parket letos opět ožil

Dobrý den, odpoledne nebo večer – podle toho, kdy si tento článek čtete. Dovolte mi, abych se 
vám představil – jsem parket na bělečské návsi a letos jsem byl v provozu již pátou sezónu. 
Poprvé  mě  totiž  postavili  hasiči  v květnu  2007  u  příležitosti  oslav  85.  výročí  založení 
hasičského sboru v Bělči.  Když se srovnám s dětmi,  tak jsem vlastně tak akorát do školky. 
Tentokrát bych vám chtěl napsat, jak se mi vydařilo letošní léto.

Z pravidelného zimního spánku mě hasiči probudili 23. května. Jsou to šikovní chlapi, takže 
jsem se zanedlouho mohl protahovat v celé své kráse a přivítat se s mladším bráškou pódiem. I 
když je na světě teprve od loňska, je už daleko větší než já. Zato ale musí být venku celý rok a  
povídal, že je mu někdy pěkná zima.

Zahájení letošní venkovní taneční sezóny bylo v sobotu 28. května. Bráchovi nejdřív trochu 
upravili klobouk – dostal novou střechu. A večer už se pak jelo ve velkém s kapelou Čejka 
Band. Písničky jako třeba Abstinuju, Svařák, Večerníček, Avijka, Prosenická a další se linuly 
návsí, tancovalo se, zpívalo, dupalo, grilovaly se klobásky, bylo to prostě parádní.

Další  dvě zábavy – letní 
červencová a pouťová 1. 
října pak byly ve znamení 
mojí  oblíbené  kapely 
JAKARE.  Jarda, 
Karlové, Roman a Eva to 
jako vždy parádně rozjeli 
a kdo přišel, ten rozhodně 
neprohloupil.  Opět  se 
ukázalo,  že  se  v Bělči 
prostě  umíme  a  chceme 
bavit.

A  blížím  se  ke  konci 
svého  vyprávění.  První 
říjnovou  neděli  mě  zase 
rozebrali  a  odvezli  mě 
k dalšímu  zimnímu 
spánku.  Když  tak 
koukám z okna na současné sychravé počasí, tak jsem skoro rád. Budu si pěkně v suchu snít 
sny o tom, jak voní léto, jak jsou pěkně rozkvetlé zahrádky, jak po mně pobíhají děti, jak se na 
mně tancuje a poskakuje, jak se pode mnou schovávají kočky, jak mě mohutné lípy stíní před 
sluncem, zkrátka jak je u nás v létě krásně… A jestli můžu poprosit, pokud půjdete přes náves, 
pozdravujte bráchu pódium. Sice jsem na něj volal, že se na jaře zase vrátím, ale je ještě malej,  
mohl by na to zapomenout a byl by zbytečně smutnej.

Přeji vám pohodový podzim, zimu tak akorát a na jaře se těším na shledanou.

Váš parket



13. 10. 2011 Zpravodaj obce Běleč 3/2011 Strana 7

Pouťová zábava

Rád bych se  zmínil  o  jedné úspěšné  akci,  kterou nám letos připravili  naši  hasiči,  a  sice o 
pouťové zábavě v Bělči. Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme se sešli na pouťové taneční 
zábavě v Bělči na návsi. Sobotní odpoledne se neslo v duchu nádherného podzimního dne a i 
když při zahájení v 17 hodin nás moc nebylo, tak už za hodinu bylo téměř obsazeno. O dobrou 
náladu se nám jako již tradičně postarala známá kapela JAKARE a pak hlavně sami účastníci 
výbornými tanečními kreacemi na parketu.

Letošní pouťovka vyšla opravdu skvěle, pěkným počasím, velkou účastí a tak věřím, že z této 
akce se stala tradice. Dík všem kteří přišli za účast, kapele za dobrou muziku a hlavně klukům, 
kteří se podíleli jak na přípravě, tak i na následném úklidu po akci. Už nyní plánujeme další  
akce, kulturní i sportovní a budeme se těšit při některé z nich opět na setkání s Vámi.

Seznam proběhlých akcí
na přírodním parketu:
23. 5. Stavba parketu
28. 5. Montáž nové střechy

na pódiu
28. 5. Taneční zábava

Čejka band
16. 7. Taneční zábava

JAKARE
1. 10. Pouťová zábava

JAKARE
2. 10. Demontáž parketu

Obec děkuje všem, kteří se 
podíleli  na  údržbě  a 
úpravách tanečního prostoru a SDH Běleč, pořádajícím všechny tři taneční zábavy.
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Sraz seniorů

V pátek 29. července uspořádala obec pod vedením 
hlavního  organizátora  Josefa  Hájka  sraz  seniorů 
obce Běleč v myslivecké klubovně ve Bzové. Svoz 
byl zajištěn autobusem, odvoz postupně podle potřeb 
zúčastněných. Josef Hájek přivítal nejstarší občanku 
obce, paní Boženu Hejnou, která se dožila osmdesáti 
šesti let.

Program  začal  uvítáním  všech  asi  40  hostů  a 
přednáškou Otce Jaroslava z Mladé Vožice "Činnost 
naší farnosti a cesty našich farníků" včetně promítání 
fotografií  na  velkoplošné  TV.  Na  venkovní  terase 
byla  umístěna  výstava  plakátů  z  cesty  do  Sydney 
v Austrálii.  Přednáška  trvala  asi  hodinu  a  byla 
poutavým zahájením celé akce.

Dalším bodem programu bylo zajímavé předvedení 
práce  malých  hasičů  -  zásah  u  požáru.  V prostoru 
střelnice  byl  vytvořen  požár  a  zavoláno  hasičské 
auto  s mladými  hasiči  z  Bělče.  Zásah  proběhl 
úspěšně,  požár  byl  zlikvidován,  areál  střelnice byl 
uchráněn.

Program pokračoval hudební produkcí a taneční zábavou. Obec požádala přítomné o zapůjčení 
starých fotografií, ty byly naskenovány pro účely obce. K večeři se podával nedostižný srnčí 

guláš od pana Smrčiny, na který poskytli maso naši myslivci. Zábava pokračovala dlouho do 
noci, poslední účastníci se rozešli  nad ránem. Akce byla úspěšná a doufáme, že i  v příštích 
letech budeme moci podobná setkání uskutečnit.
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Řemeslo má zlaté dno

Občanské  sdružení  MAS krajina  srdce  připravilo  projekt  „Řemeslo  má  zlaté  dno.“  Projekt 
zahrnuje 47 kurzů lidové tvorby a řemesla, které se uskuteční v různých obcích našeho regionu. 
Všechny kurzy jsou pro účastníky zdarma. Více informací na www.maskrajinasrdce.cz

13.10.2011 Točená a netočená keramika Borotín Borotín 146
14.10.2011 Výroba svíček Smilovy Hory Smilovy Hory 37
15.10.2011 Výroba svíček Nadějkov Pivovarská 141
19.10.2011 Tkaní Chotoviny Lomená 282
20.10.2011 Drátkování Dolní Hořice Pořín 71
27.10.2011 Pletení z pediku Rabibořské Hory Ratib. Hory 36 (ZŠ)
28.10.2011 Točená a netočená keramika Smilovy Hory Smilovy Hory 37

3.11.2011 Výroba mašlovaček Pohnání Pohnání
4.11.2011 Točená a netočená keramika Dolní Hořice Pořín 71

10.11.2011 Výroba mašlovaček Vilice Vilice 20
16.11.2011 Točená a netočená keramika Smilovy Hory Smilovy Hory 37
23.11.2011 Pletení z vlny Borotín Borotín 146
24.11.2011 Pletení z papíru (papírový pedik) Košín Košín 1
25.11.2011 Malba na hedvábí Chotoviny Lomená 282
1.12.2011 Háčkování vánočních ozdob Sudoměřice u T. Sudoměřice u Tábora 27
7.12.2011 Košíky a ošatky z vrbového proutí Borotín Borotín 146
8.12.2011 Kurz aranžování - suchá vazba Dolní Hořice Pořín 71

14.12.2011 Tkaní Chotoviny Lomená 282
15.12.2011 Kurz aranžování - suchá vazba Smilkov Hasičský dům, Smilkov

5.1.2012 Paličkování Smilovy Hory Smilovy Hory 37
6.1.2012 Drátkování Sudoměřice u T. Sudoměřice u Tábora 27

11.1.2012 Kurz grafiky Nadějkov Pivovarská 141
12.1.2012 Točená a netočená keramika Borotín Borotín 146
13.1.2012 Točená a netočená keramika Smilovy Hory Smilovy Hory 37
18.1.2012 Točená a netočená keramika Dolní Hořice Pořín 71
18.1.2012 Kurz grafiky Chotoviny Lomená 282
19.1.2012 Točená a netočená keramika Nadějkov Pivovarská 141
4.2.2012 Filcování (plstění) Borotín Borotín 146
5.2.2012 Filcování (plstění) Vilice Vilice 20
9.2.2012 Pletení z papíru (papírový pedik) Řemíčov Řemíčov 8

11.2.2012 Patchwork Chotoviny Lomená 282
15.2.2012 Košíky a ošatky z vrbového proutí Radkov Radkov 34
23.2.2012 Točená a netočená keramika Nadějkov Pivovarská 141
23.2.2012 Paličkování Smilovy Hory Smilovy Hory 37
24.2.2012 Kurz jemného kovářství Dolní Hořice Pořín 71
25.2.2012 Patchwork Chotoviny Lomená 282
28.2.2012 Točená a netočená keramika Borotín Borotín 146
1.3.2012 Madeirové (vrtané) kraslice Šebířov Šebířov 31
8.3.2012 Malované kraslice Košín Košín 1

15.3.2012 Točená a netočená keramika Nadějkov Pivovarská 141
15.3.2012 Kurz aranžování - suchá vazba Šebířov Šebířov 31
22.3.2012 Korálkování Nemyšl Nemyšl 30
5.4.2012 Drátkování Radkov Radkov 34

http://www.maskrajinasrdce.cz/
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Oprava místních komunikací

Ve  dnech  od  14. května  do 
19. května provedla dodavatelská 
firma  DIPOS  J&C  spol.  s r.  o. 
opravu  místní  komunikace  od 
křižovatky pod Bělčí do Bzové.

Byly opraveny nejhorší a největší 
díry technologií SILKOT – jedná 
se  o  patentovanou  hloubkovou 
aktivaci  asfaltového  povrchu 
(ITHR).  Materiál  vozovky  se 
zahřeje  na  cca  160  °C,  potom 
rozruší,  doplní  dalším 
materiálem, urovná a zaválcuje.

Po dobrých zkušeností  se silnicí 
u  Bzové  byla  opravena  i 
komunikace v Bělči mezi úřadem 
a  kapličkou  a  dále  komunikace 
pod bytovkou.

I když od opravy uplynulo asi 5 
měsíců,  marně  hledáme 
opravenou  díru,  která  by  se 
opětovně rozsypala.

V příštím roce plánujeme opravu 
dalších  komunikací.  Jakékoliv 
připomínky a návrhy uvítáme.

Obec Běleč je již půl roku plátcem DPH

Obec Běleč se z rozhodnutí zastupitelstva stala od 1. 4. 2011 dobrovolně plátcem DPH. Podle 
vývoje  příjmů  bychom se  stali  plátci  DPH  povinně  nejpozději  od  1.  4.  2012,  takže  jsme 
v polovině období, o kterém jsme si rozhodli sami.

Za období od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011 získala Obec Běleč možnost odpočtu DPH v celkové 
výši 48.151 Kč, tj. cca 8.000 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že jediným nákladem obce je o 
něco větší složitost účetnictví, jeví se rozhodnutí zavést DPH jako správné.
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Výměna oken a dveří, zateplení stropu budovy OÚ

Jak jsme informovali v minulém zpravodaji, získala obec dotaci z Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje  na  výměnu oken a  dveří  a  zateplení  stropu a  šikmin na  Obecním úřadě 
v Bělči. Celkový rozpočet projektu činí 320.000 Kč, z toho dotace činí 160.000 Kč. Hlavním 
důvodem projektu jsou vysoké náklady na vytápění budovy. Celkové roční náklady na elektřinu 
v budově činí  85.000 Kč. Kritickými místy jsou stará  okna a nevyhovující  zateplení  stropu 
podkroví  –  místy  je  i  méně než  5 cm sešlapané skelné  vaty.  Současné  standardy vyžadují 
minimálně 25 cm minerální izolace.

Proběhlo  výběrové řízení  na  dodávku a  montáž  oken a  dveří.  Pro  zjednodušení  hodnocení 
nebyly součástí  nabídkové ceny doplňky na oknech,  systém aretace na vstupních dveřích a 
vnitřní parapety.

Číslo Dodavatel Hodnocená cena Pořadí
1 ARTOKNA s.r.o. 189.290 Kč 2.
2 REALISTAV s.r.o. 228.654 Kč 4.
3 Petra Míšková 303.520 Kč vyřazena
4 VEKRA CB s.r.o. 188.697 Kč 1.
5 TSHplast s.r.o. 203.477 Kč 3.

Výběrové řízení vyhrála společnost VEKRA CB s.r.o. z Tábora s nabídkovou cenou 188.697 
Kč. Po skončení výběrového řízení byla s vítěznou firmou dohodnuta úprava projektu o věci, 
které nebyly v požadavcích výběrového řízení poptávány nebo nám byly doporučeny v lepších 
parametrech  –  motiv  skla  na  WC,  sítě  proti  hmyzu do některých oken,  brano s aretací  do 
vstupních dveří, jejich otevírání ven, kování na dveře z rampy a dodávka a montáž vnitřních 
parapetů. Tyto parametry nebyly součástí výběrového řízení, protože každý dodavatel používá 
jiné komponenty a má jiné možnosti a přesná definice v podmínkách by mohla způsobit tzv. 
„ušití  výběrového  řízení  na  míru.“  Okna  budou  zazděna  tak,  aby  nebyla  porušena  vnější 
břízolitová fasáda.

Celková cena dodávky a montáže oken a dveří včetně všech finálních úprav a DPH bude činit 
210.799 Kč. Všechna skla v oknech i dveřích jsou trojskla s bezpečnostním sklem. Součinitel 
prostupu tepla celého okna činí Uw=0,7.

Dále  proběhlo  poptávkové  řízení  na  dodavatele  zateplení  stropu  podkroví  včetně  šikmin. 
Vzhledem k tomu, že je na stropě vrstva skelné vaty a je bez poškození pohledů v podkroví 
téměř nemožné vyplnit prostor běžnou izolací byla vybrána nabídka od společnosti IP Izolace 
Polná, s.r.o. v ceně 101.780 Kč včetně DPH. Minerální izolací MAGMARELAX ECO budou 
vyplněny všechny dutiny pod krovem a 30 cm izolace na volné ploše stropu.

Celkové náklady projektu budou 312.579 Kč, z toho 51 % zaplatí dotace. V posledním týdnu 
v říjnu bude zatepleno podkroví, v listopadu budou vyměněna okna (16 ks) a dveře (4 ks).
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Územní plán míří do finále

Jednou z nejdůležitějších akcí letošního roku je práce na územním plánu obce Běleč. Už na jaře 
bylo vedení obce informováno, že 10 ha rozvojových ploch není možné u obce se 180 obyvateli 
akceptovat,  byli  jsme  nuceni  zmenšit  rozvojové  plochy  zhruba  na  polovinu.  Některé  byly 
vyškrtnuty úplně – údolí potoka mezi Jalovčím a Bzovou nebo pole nad Hájkovými v Bělči, 
většina ostatních byla zmenšena tak, že počet zasažených pozemků různých vlastníků zůstal 
zachován, pouze se zmenšila zastavitelná plocha.

Územní plán prošel  společným jednáním s dotčenými institucemi – ochrany přírody, okolní 
obce, správní úřady apod. Všech několik desítek připomínek bylo zapracováno, dokumentace 
v mnoha bodech zpřesněna a uvedena do souladu s požadavky úřadů.

Tento týden byl územní plán odeslán na posouzení krajským úřadem, který má na vyjádření 
měsíc. Potom budou požadavky krajského úřadu zapracovány a finální návrh zveřejněn – 15 
dnů vyhláška, 30 dnů podklady. V polovině ledna 2012 proběhne veřejné projednávání,  kde 
mohou majitelé nemovitostí podávat k návrhu námitky a všichni občané připomínky. Potom 
obec námitky a připomínky vyhodnotí a zapracuje, územní plán vydá a ten po dalších 15 dnech 
nabude účinnosti.

Pro  úplnost  uvedu,  že  Zásady  územního  rozvoje  Jihočeského  kraje  (ZÚR)  –  tzv.  „krajský 
územní plán“, byl schválen 13. 9. 2011 a v současné době je zveřejněn, aby během října nabyl 
účinnosti. Obec Běleč byla úspěšná se svojí námitku na vedení komunikace Běleč – Vilice, 
takže ZÚR počítá s převedením silnice přes Bzovou a tím i s předáním komunikace Běleč – 
Bzová do kompetence Jihočeského kraje.

Pasport místních komunikací

Zastupitelstvo v dubnu rozhodlo o zpracování nového pasportu místních komunikací, protože 
ten starý je z roku 1969, aktualizovaný naposledy v roce 1975. V létě pracovníci dodavatelské 
společnosti  SOMARO  CZ,  s.r.o.  prošli  a  prozkoumali  celou  obec,  identifikovali  místní  a 
účelové komunikace a nutné změny v dopravním značení.

Místní  komunikace  je  podle  zákona  č.  13/1997  Sb.  o  pozemních  komunikacích  veřejně 
přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní 
komunikace je ve vlastnictví obce. Účelová komunikace je podle zákona pozemní komunikace, 
která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, ke 
spojení  těchto  nemovitostí  s ostatními  pozemními  komunikacemi  nebo  k  obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků. Účelová komunikace může mít za vlastníka obec i fyzické 
nebo právnické osoby.

Hlavní rozdíl mezi místní a účelovou komunikací je hlavně v tom, že účelové komunikace se 
neosazují značkami, křižovatky účelových komunikací se neoznačují, ale při vjíždění z účelové 
komunikace na silnici nebo místní komunikaci musí řidič vždy dát přednost.
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Kromě místních a účelových komunikací máme v katastru dvě silnice druhé třídy, a to II/137 
Mladá Vožice – Běleč – Elbančice – Vilice a II/125 Mladá Vožice – Šebířov a jednu silnici třetí 
třídy III/13715 Vilice – Bzová. Tyto komunikace jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Už od šedesátých let má obec 8 místních komunikací:
– komunikace mezi křižovatkou pod Bělčí a Bzovou
– komunikace na návsi v Bělči od Hájků ke Štekerům (neobsahuje spojku u hasičárny)
– komunikace v Bělči od křižovatky pod bytovkou do Souhrad
– komunikace v Bělči od nádrže k Obecnímu rybníku
– komunikace ve Bzové v Jalovčí od silnice k Bednářovým
– komunikace ve Bzové od silnice na střelnici
– komunikace od Šebířovské silnice na Šelmberk
– komunikace v poli nad Pavlovem, která časem zanikla – byla rozorána

Kromě zrušení  místní  komunikace  nad  Pavlovem navrhuje  zpracovatel  zařadit  ještě  spojku 
v Bělči mezi úřadem a hasičárnou a chodníky v Bělči na návsi a ve Bzové k zastávce autobusu.

Pro větší informovanost doplním seznam navržených účelových komunikací:
– cesta od horního konce Pasíček do polí jižním směrem,
– krátká spojka nad Bělčí od křížku do polí,
– cesta v Bělči od křižovatky pod bytovkou k bytovce,
– cesta v Bělči od Svobodových do polí,
– cesta v Bělči od Obecního rybníka do Staniměřic,
– cesta po hrázi rybníka Bažantnice,
– cesta z Elbančic směrem na Bzovou do polí,
– krátká spojka v Elbančicích od silnice k lesu,
– cesta kolem zámečku v Elbančicích,
– cesta lesem z Elbančic do Staniměřic,
– cesta odbočující ze silnice mezi Elbančicemi a Bzovskou vodárnou vpravo do lesa,
– cesta k židovskému hřbitovu,
– cesta odbočující ze silnice mezi Bzovou a Vilicemi do Mederov,
– cesta ve Bzové nad zemědělským areálem do polí,
– cesta z Jalovčí do Obory,
– cesta ve Bzové od truhlárny za Melicharovými a do polí,
– cesta ve Bzové mezi Smrčinovými a Neradovými k rybníčku,
– cesta mezi Kvítkovými a Šandovými do polí,
– cesta od Vilic v chatám na Husí hoře,
– cesta ze Bzové kolem střelnice „Do kamení“ do lesa,
– cesta kolem lesa u rybníka Biřička,
– cesta od silnice nad Bělčí na Šelmberk,
– cesta od Šelmberského dvora k mlýnu,
– cesta od Šebířovské silnice k Noskovu do polí.

Pasport  dopravního značení  bude upraven podle  schváleného pasportu  komunikací.  Pasport 
bude předám na odbor dopravy do Tábora, který rozhoduje o změnách dopravního značení a 
ihned po jeho rozhodnutí obec zajistí doplnění značení na svých komunikacích a Jihočeský kraj 
na svých. Až bude zpracována mapa, bude k dispozici na webových stránkách obce.
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Odbahnění požární nádrže

Obec  požádala  v březnu  o 
poskytnutí  dotace  na  odbahnění 
požární  nádrže.  Jihočeský  kraj 
poskytl  dotaci  ve výši  60.000  Kč. 
Původní  odhad nákladů na  500 m3 

sedimentu  činil  90.000  Kč.  Do 
výběrového  řízení  se  přihlásila 
jediná  firma  –  Recta  s.r.o.  z 
Načeradce s cenou zakázky 112.800 
Kč za 500 m3 sedimentu.

Počátkem  září  si  firma  převzala 
staveniště, 19. 9. začala hlavní fáze 
shrnutí bahna a jeho odvoz do areálu 
Agrospolu  a  ke  kompostování  na 
pole pod vsí. Firma nakonec odtěžila 551 m3 bahna, takže celková cena zakázky činila 124.080 
Kč. Zakázka byla k 30. 9. dokončena, v prvním říjnovém týdnu byly ještě před zaplacením 
dokončeny úpravy okolí, oprava zábradlí a napouštění.

Bohužel se ukázalo, že v bahně požární nádrže žijí škeble, několik jedinců bylo po měsíčním 
vypuštění nádrže nalezeno mrtvých. Na udání dorazili den před ukončením prací pracovníci 
odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor a zahájili řízení kvůli podezření na zničení 
biotopu zvláště chráněného živočicha – škeble rybniční. Do dnešního dne nám není znám druh 
škeble ani jiné bližší výsledky zkoumání. O výsledku budeme informovat.

V sobotu 15. 10. bude vylovena část ryb z Obecního rybníka a tyto ryby budou vráceny do 
požární nádrže. V příštím roce bude potřeba odbagrovat odtok z nádrže, protože dno nádrže je 
v současnosti pod úrovní odtoku.

Obecní znak a vlajka

Setkání  hasičů  v Přibyslavi  koncem srpna  nám připomnělo,  že  obce  a  sbory  dobrovolných 
hasičů  mají  velmi  často  pro  účely  propagace  obce  a  SDH  k  dispozici  vlajku  obce  nebo 
hasičskou vlajku sboru. Na vlajce bývá jako ústřední motiv obecní znak. Přímo na akci nabízely 
služby dvě společnosti, které se výrobou vlajek zabývají. Doporučili nám obstarat si pro obec 
oficiální znak a vlajku a nechat si je schválit podvýborem pro heraldiku Poslanecké sněmovny a 
převzít oficiálně znak od předsedkyně sněmovny. Tím zajistíme i práva na znak a vlajku a jejich 
ochranu před zneužitím. Obě firmy nabízejí ve spolupráci s heraldiky zajištění této procedury.

Obec vypsala poptávkové řízení a dostala tři nabídky na grafický návrh. Nejlevnější nabídkou 
byla nabídka v ceně 12.000 Kč od společnosti  Velebný & Fam s.r.o. Na druhém místě byla 
vyhodnocena Věra Maláčová s cenou 13.000 Kč a na třetím místě společnost ALERION s.r.o. 
s nabídkovou cenou 26.500 Kč. Subjektivně jsme práci společnosti Velebný & Fam hodnotili 
jako nejpropracovanější. V nejbližších dnech od nich objednáme grafický návrh.
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Kvalita vody ve Bzové

Počátkem srpna při pravidelném úplném rozboru vody zjistila společnost AQUASERV s.r.o., že 
ve vzorku vody z vodovodu ve Bzové,  odebraném koncem června,  byly zjištěny nedostatky 
v mikrobiologickém rozboru – přítomnost živých organismů. Limit podle vyhlášky je 0, voda 
nesmí  živé  organismy  obsahovat.  Koncem  srpna  provedla  společnost  opakovaný  odběr  a 
rozbor, který byl již v pořádku.

Podle  rozhodnutí  krajské  hygienické  stanice  je  nutno  nechat  zpracovat  jeden  úplný  a  dva 
krácené  rozbory  vody  ročně.  Mikrobiologický  rozbor  je  tedy  prováděn  třikrát  ročně,  ale 
parametr  „přítomnost  živých  organismů“  pouze  jednou.  A  právě  toto  letos  nevyšlo. 
Místostarosta  provedl  obhlídku  studní  u  vodovodu  a  neobjevil  žádné  problémy.  Důvod 
přítomnosti živých organismů nebyl zjištěn. Voda je opět podle vyhlášky pitná.

Podle  správcovské  společnosti  –  Pavel  Bartůněk  Mladá  Vožice  –  je  problém v tom,  že  je 
ve Bzové malá spotřeba vody. Je nutno poznamenat, že v září loňského roku nevyšel ve Bzové 
rozbor vody v parametru mikrobiologický rozbor – koliformní bakterie. Situace se tedy opakuje 
a je nutno ji řešit. Společnost AQUASERV s.r.o. provede opakovaný odběr a rozbor 

Krajská hygienická stanice provedla kontrolu plnění povinností ze strany obce. Administrativně 
má obec vše v pořádku, o problému s rozborem jsme pracovníky KHS informovali.

Se  správcem  vodovodu  bude  dále  jednáno  o  dalších  opatřeních  a  zpřesnění  smlouvy. 
Konkrétním  požadavkem  zastupitelstva  je  vedení  provozního  deníku  přímo  na  místě 
(v budovách vodojemů). Starosta bude zastupitelstvo a občany informovat o závěrech jednání.

Záměr pronajmout části pozemku

Obec Běleč  zveřejnila  záměr  pronajmout  dvě  samostatné  části  pozemku parcelní  číslo  KN 
569/10, ostatní plocha, v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.

Předmětný  pozemek  je  situován  za  domem domu  č.  p.  24  ve Bzové.  K  pronájmu  jsou  k 
dispozici oba dva na tomto pozemku umístěné rybníčky včetně čtyřmetrového pruhu pozemku 
k  rybníčku  přiléhajícímu,  a  to  nejdále  k  hranici  pozemku  569/10.  Na  hrázi  mezi  oběma 
rybníčky je ke každému z rybníčků 
přičleněna polovina hráze.

 Nájemce bude povinen pečovat o 
pronajaté  rybníčky  a  pravidelně 
udržovat přilehlý trávník.

Každý z rybníčků bude pronajímán 
zvlášť,  zájemci  doručí  nabídku na 
adresu Obce Běleč do 15. 10. 2011.
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Nezvaní návštěvníci v našich soukromých lesích – reakce

Vážená redakce Zpravodaje. 

Jako pravidelný čtenář, bych chtěl poděkovat za výrazné zlepšení úrovně této tiskoviny. Zprávy 
jsou nyní  dle  mého názoru  věcné,  většinou dle  možností  dostatečně  aktuální  a  přesně  plní 
potřebnou včasnou informovanost občanů o aktuálním dění v obci. Zároveň je nutno pochválit 
precizní grafickou úpravu s dostatečným množstvím fotek a názorných nákresů.

Bohužel se do Zpravodaje dostaly i články, které hrubě vybočují z nastavené seriózní úrovně. 
Jedná  se  o  článek  „Nezvaní  návštěvníci  v našich  soukromých  lesích“  a  „Neužíváte  cizí 
pozemek?“. Duch těchto článků, dle mého názoru, vybočuje z řady dobrých a jejich styl mně 
osobně připomíná anonymní dopis - hodnocení bych nechal na vkusu každého čtenáře. 

Dále se v článcích objevují výrazy „reakce jednoho z občanů Bzové“ (Zpravodaj z 13.5.2011), 
nebo „reakce jednoho z majitelů nemovitosti v naší obci“ (Zpravodaj z 15.2.2011). Pro takovéto 
titulování našich občanů nemá nikdo z pisatelů článků důvod a snad ani právo. V konečném 
důsledku nepřesné jmenování často vede k dohadům, spekulacím a dobrou atmosféru v obci 
určitě nezlepší. 

Co by se ve zpravodaji rozhodně nemělo objevit je, že „někdo něco říkal“ a přitom myšlenku 
vytrhnout ze souvislosti a hrubě zkreslit (viz článek z 13.5.2011 „Nezvaní návštěvníci v našich 
soukromých lesích“). Prosím redakci, aby pro příště pečlivěji zvažovala otisknutí podobných 
příspěvků. 

Tato  maličkost  však  nezvrátí  dobrou  kvalitu  Zpravodaje  a  proto  přeji  hodně  spokojených 
čtenářů.

Děkuji.
Pavel Rychlý

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 25. května 2011

  1. schválilo program zasedání,
  2. schválilo závěrečný účet  obce za rok 2010 bez výhrad,  zastupitelstvo přijalo opatření  k 

nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce,
  3. schválilo provedení výběrového řízení na opravu místní komunikace do Bzové a schválilo 

navýšení  rozsahu  oprav  do  výše  170.000 Kč  z  důvodu  navýšení  rozsahu  prací  o  místní 
komunikace v Bělči,

  4. schválilo uzavření smlouvy s Generali pojišťovnou, a.s. s pojistným 12.466 Kč ročně,
  5. schválilo prodej pozemku parcelní číslo KN 1669/2, ostatní plocha, v katastrálním území 

Běleč  u  Mladé  Vožice  Miroslavu  Procházkovi  a  Marii  Procházkovým za  celkovou cenu 
4.600 Kč s tím, že kupující uhradí daň z převodu nemovitostí a poplatky spojené s převodem,

  6. schválilo  záměr  prodat  pozemek  parcelní  číslo  KN 12/2,  ostatní  plocha,  v katastrálním 
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území Běleč u Mladé Vožice za minimální cenu 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí daň z 
převodu nemovitostí a poplatky spojené s převodem,

  7. neschválilo uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene s E.ON Distribuce,
  8. schválilo  uzavření  smlouvy  o  prořezání  stromů  v Bělči  a  ve Bzové  s firmou  GREEN 

PROJECT s.r.o. za celkovou cenu nejvýše 57.000 Kč,
  9. schválilo rozpočtovou změnu 3/2011 – přesuny ve výdajích ve výši 162.500 Kč,

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem 0 Kč
2212 5171 Místní komunikace – Opravy a udržování + 100.000 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí – Nákup služeb + 50.000 Kč
6171 5163 Místní správa – Pojištění majetku a odpovědnosti + 12.500 Kč
6409 5901 Rezerva rozpočtu - 162.500 Kč

10. pověřilo  starostu  uzavíráním  dohod  o  provedení  práce  po  dobu  roku  2011  v rámci 
schváleného rozpočtu,

11. povolilo vypouštění dešťových odpadních vod z parcely KN č. 178/4 do kanalizace pro 
Josefa Mareše a Janu Marešovou,

12. zamítlo návrh na projednání a zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. KN 741,
13. schválilo příspěvek 15.000 Kč na zájezd modelářského kroužku Bělečtí tygři z rezervy na 

kulturní akce – zájmová činnost v kultuře,
14. schválilo opravu střechy pódia na návsi v Bělči v ceně do 9.000 Kč z rezervy na kulturní 

akce.

Zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání dne 28. června 2011

  1. schválilo program zasedání,
  2. schválilo rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014,
  3. schválilo rozpočtovou změnu 4/2011 – zvýšení příjmů i výdajů ve výši 146.000 Kč, změny 

ve výdajích ve výši 88.000 Kč a změny v rámci paragrafů ve výši 139.000 Kč,

Paragraf Položka Změny v příjmech celkem + 146 000 Kč
0000 1211 Daňové příjmy – Daň z přidané hodnoty + 20 000 Kč
0000 1337 Místní poplatky – Poplatek – komunální odpad + 3 000 Kč
6310 2141 Peněžní ústavy – Úroky + 1 000 Kč
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace na odbahnění nádrže + 42 000 Kč
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace na vybavení JSDHO + 80 000 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 146 000 Kč
6171 5161 Místní správa – Služby pošt + 3 000 Kč
6171 5169 Místní správa – Nákup ostatních služeb + 20 000 Kč
6171 5229 Místní správa – Sdružení měst a obcí ČR + 1 000 Kč
3744 5169 Protipožární ochrana – Nákup ostatních služeb + 90 000 Kč
5512 5137 Požární ochrana – Drobný hmotný majetek + 80 000 Kč
5512 5139 Požární ochrana – Nákup materiálu + 40 000 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti – Rezerva rozpočtu - 88 000 Kč
1031 5021 Pěstební činnost – Osobní náklady - 100 000 Kč
1031 5156 Pěstební činnost – Pohonné hmoty + 10 000 Kč
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1031 5169 Pěstební činnost – Nákup ostatních služeb + 90 000 Kč
1069 5165 Pronájmy pozemků – Pronájmy + 14 000 Kč
1069 5166 Pronájmy pozemků – Služby - 14 000 Kč
3392 5139 Zájmová činnost v kultuře – Nákup materiálu + 20.000 Kč
3392 5169 Zájmová činnost v kultuře – Nákup ostatních služeb + 5.000 Kč
3392 5175 Zájmová činnost v kultuře – Pohoštění - 15.000 Kč
3392 5229 Zájmová činnost v kultuře – Příspěvky občan. sdružením - 10.000 Kč

  4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 28. 6. 2011,
  5. schválilo čerpání z rezervy na kulturní akce ve výši 10.500 Kč,
  6. schválilo ukončení členství ve Svazu měst a obcí České republiky,
  7. neschválilo poskytnutí příspěvku na MHD pro Svaz měst a obcí okresu Tábor,
  8. vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí okresu Tábor,
  9. schválilo ukončení členství ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor,
10. schválilo smlouvu o zřízení věc. břemene s E.ON Distribuce, a.s. – přípojka Šmejkalová,
11. schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  práva odpovídajícího věcnému břemenu 

s E.ON Distribuce a.s. – „Elbančice – rek. kNN“ (rekonstrukce rozvodu nízkého napětí),
12. schválilo smlouvu o hrazení neinvestičních nákladů za žáky základní školy v Mladé Vožici,
13. schválilo smlouvu  o  hrazení  neinvestičních.  nákladů  za  žáky  mateřské  školy  v Mladé 

Vožici,
14. schválilo smlouvy o prodeji dřeva s WOOD & PAPER a.s. za cenu minimálně 2400 Kč/AT,
15. schválilo uzavření  smlouvy  o  pronájmu  pozemků  na  střelnici  mysliveckému  sdružení 

Běleč 1 za podmínek:
- obec je oprávněna uspořádat bezplatně v areálu s využitím mysl. klubovny 10 akcí ročně,
- bude zajištěn přístup k č. p. 15 (parc. číslo KN 75/2) přes pozemek parcelní číslo KN 741,
- nájemce zajistí údržbu objektů, sečení trávy a údržbu zeleně,
- pronájem bude bezplatný, bude uzavřena dohoda o provozních podmínkách na střelnici,

16. vyhlásilo výběrové řízení na odbahnění nádrže,
17. vyhlásilo výběrové řízení na výměnu oken a dveří na OÚ,
18. vyhlásilo výběrové řízení na rozbory vody,
19. schválilo výpověď smlouvy o převedení výkonu práv původce komunálních odpadů v obci 

Běleč se společností RUMPOLD s.r.o.,
20. schválilo  uzavření  smlouvy  o  svozu  a  likvidaci  komunálního  odpadu  se  společností 

Compag Votice s.r.o.,
21. neschválilo  záměr  prodat  část  pozemku  parcelní  číslo  KN  573/6,  ostatní  plocha, 

v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice o výměře 400 m2,
22. schválilo záměr prodat pozemek parcelní číslo KN 1641/4, ostatní plocha, v katastrálním 

území Běleč u Mladé Vožice za minimální cenu 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí daň z 
převodu nemovitostí a poplatky spojené s převodem,

23. schválilo  prodej  pozemku parcelní  číslo  KN 12/2,  ostatní  plocha,  v katastrálním území 
Běleč u Mladé Vožice manželům Josefu a Marii Bartůňkovým za celkovou cenu 10.750 Kč 
s tím, že kupující uhradí daň z převodu nemovitostí a poplatky spojené s převodem,

24. pověřilo starostu jednat s Josefem Bartůňkem, Běleč č. p. 23 o nové nájemní smlouvě na 
pronájem polí za podmínek, kdy nájemné bude rovno podnájemnému hrazenému Agrospol 
Mladá Vožice a. s., smlouva na dobu neurčitou a doplacení nájemného za rok 2010.
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Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání dne 25. srpna 2011

  1. schválilo program zasedání,
  2. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. 7. 2011,
  3. schválilo opravu usnesení č. 35/2010 ze dne 29. 12. 2010 v tomto znění:

„Usnesením č.  35/2010 zastupitelstvo  schvaluje  schodkový rozpočet  obce  Běleč  s příjmy 
ve výši 2.707.500 Kč, výdaji ve výši 3.240.000 Kč a financováním ve výši 532.500 Kč.“,

  4. schválilo rozpočtovou změnu 5/2011 – zvýšení příjmů i výdajů ve výši 320.000 Kč, změny 
ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 65.000 Kč,

Paragraf Položka Změny v příjmech celkem 320 000 Kč
1031 2131 Pěstební činnost – Příjmy z obecních lesů 320 000 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem 320 000 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Nákup ostatních služeb + 90 000 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Odborný lesní hospodář + 20 000 Kč
6399 5362 Ostatní finanční operace – Platba DPH + 50 000 Kč

3392 5169 Zájmová činnost v kultuře – Nákup ostatních služeb + 20 000 Kč
3392 5175 Zájmová činnost v kultuře – Pohoštění + 5 000 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obcí – Nákup materiálu + 5 000 Kč
5512 5171 Požární ochrana – Opravy a udržování + 25 000 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti – Rezerva rozpočtu + 105 000 Kč

1031 5139 Pěstební činnost – Nákup materiálu - 50 000 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Nákup ostatních služeb + 50 000 Kč
5512 5137 Požární ochrana – Drobný hmotný majetek + 15 000 Kč
5512 5139 Požární ochrana – Nákup materiálu - 5 000 Kč
5512 5156 Požární ochrana – Pohonné hmoty - 10 000 Kč

  5. schválilo  uzavření  16  smluv  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene 
s E.ON Distribuce a. s.,

  6. schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej brusného dříví a dodatku kupní smlouvy na 
prodej vlákninového dřeva se společností WOOD & PAPER a. s.,

  7. neschválilo záměr prodeje části pozemku parcelní číslo KN 573/6,
  8. schválilo záměr pronajmout dva rybníčky na parcele KN 569/10 v místní části Bzová,
  9. schválilo prodej pozemku parcelní číslo KN 1641/4, ostatní plocha, v katastrálním území 

Běleč u Mladé Vožice panu Josefu Krchovi za celkovou cenu 20.700 Kč s tím, že kupující 
uhradí daň z převodu nemovitostí a poplatky spojené s převodem,

10. schválilo  bezúplatný  pronájem informačního  stojanu  u  hřiště  v Bělči  DSO Mikroregion 
Venkov na dobu do 31. 12. 2016,

11. schválilo  půjčky  ve výši  30.000  Kč  manželům  Polesným  s úrokem  7,75  %  a  splátkou 
2000 Kč měsíčně za podmínky dodání potvrzení o stabilním příjmu žadatele. Čerpání půjčky 
je vázáno na předložení faktury za dodání kotle a topenářské práce,

12. schválilo umístění  cedule EVL (pozn. EVL = evropsky významná lokalita)  Jihočeského 
kraje panem Pavlem Palackým na pozemku parcelní číslo KN 1657/2 dle žádosti ze dne 8. 8. 
2011.
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Změny v rozpočtovém určení daní

Možná jste v minulých měsících zaznamenali zprávu o změnách v rozpočtovém určení daní, 
vyrovnání tzv. U křivky a sebrání peněz velkým městům a jejich předání malým obcím. Protože 
jde o poměrně důležitou věc pro hospodaření obce, rád bych se pokusil vysvětlit o co jde.

Zákon o rozpočtovém určení daní rozděluje příjmy z většiny daní mezi kraj, obce a stát. Kraje 
dostávají  8,92  % a  obce  21,4  %  z  výběru  daně  z  přidané  hodnoty  a  daně  z  příjmu  (jak 
fyzických,  tak  právnických  osob,  u  podnikatelů  60  % této  daně).  Obce  dále  obdrží  daň  z 
nemovitostí zaplacenou na svém území, daň z příjmů, kterou platí přímo obec a 30 % daně z 
příjmů podnikatelů v obci.

Největší  částí  příjmů je  podíl  21,4  %,  který  získávají  obce.  Z  každých  1.000  korun  takto 
získaných  dostanou  obce  dohromady  214  Kč.  Tyto  peníze  se  mezi  ně  rozdělí  podle  počtu 
obyvatel  se  započítáním  koeficientů  velikosti  a  katastrální  rozlohy.  Zákon  se  tímto  snaží 
zohlednit přínos obce pro celou veřejnou správu a tzv. spádovost měst.  Malé obce do 5000 
obyvatel  získávají  zhruba 6.500 Kč na obyvatele  a  rok,  velká města  jako Olomouc,  České 
Budějovice nebo Jihlava zhruba 10.000 Kč. Ale existuje tzv. velká čtyřka – Plzeň, Praha, Brno 
a Ostrava, kteří dostávají kolem 18.000 Kč, Praha dokonce 30.000 Kč. U Prahy hraje svoji roli 
to, že je zároveň město i kraj.

Tato čtyři města získala výhodu při rušení okresů, protože města byla zároveň okresy a jejich 
příjmem byly i příjmy Okresních úřadů. Při zrušení okresů se všude jinde převedly peníze na 
kraje, ale čtyřem zmíněným městům zůstaly. Přitom Plzeň je stejné krajské město jako České 
Budějovice  a  je  nesmyslné,  aby  každý  obyvatel  Plzně  „dostával“  skoro  dvojnásobek  než 
obyvatel  Českých  Budějovic.  Systém  je  dosud  nastaven  tak,  že  rozdíl  mezi  nejchudší  a 
nejbohatší obcí je asi pětinásobný, i když v Evropě je běžné, že rozdíl mezi hlavním městem a 
nejmenší obcí je trojnásobný. Paradoxem systému je to, že nejhůře jsou na tom v současné době 
obce o velikosti Mladé Vožice.

Ministerstvo financí navrhlo odebrat velkým městům jejich neoprávněnou výhodu a vyrovnat 
malým obcím do 5.000 obyvatel příjmy tak, aby byly v přepočtu na obyvatele aspoň na třetině 
toho, co získává Praha. I tak bude systém trochu nespravedlivý, ale bude aspoň nastaven tak, 
jak je všude jinde v Evropě běžné.

Pro obec Běleč by to v případě schválení návrhu ministerstva financí znamenalo roční výnos z 
daní  asi  292.000  Kč.  A proto  starostové  koncem září  demonstrovali  v Praze  a  také  proto 
ukončila Obec Běleč ukončila členství ve Svazu měst a obcí, který paradoxně hájí zájmy čtyř 
měst na úkor ostatních 6.241 obcí a měst.

Zákon o rozpočtovém určení daní prošel vládou, ale jeho schválení v parlamentu není jisté. 
Proto při přípravě rozpočtu na rok 2012 nebudeme s touto změnou počítat.
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Členství obce ve sdruženích měst a obcí

Obec Běleč byla na počátku letošního roku členem tří sdružení obcí.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Venkov sdružuje obce na sever od Tábora k realizaci 
společných  projektů.  Mikroregion  Venkov  zajišťuje  pro  obce  určité  služby,  např.  možnost 
půjčení majetku, a podílel se na organizaci společných projektů cyklotras a naučných stezek. 
Tato spolupráce se jeví pro obec přínosná a členství si Obec Běleč ponechá i do budoucna.

Sdružení  měst  a  obcí  okresu  Tábor  bylo  založeno  jako  společné  sdružení  pro  zajištění 
meziměstské autobusové dopravy na Táborsku a později jako objednavatel MHD Tábor a okolí. 
Meziměstskou přepravu v posledních letech zajišťuje a do budoucna zajišťovat bude Jihočeský 
kraj. Sdružení de facto zajišťovalo pouze provoz MHD Tábor. Kromě členského příspěvku si 
valná  hromada  sdružení  odhlasovala  i  příspěvek  obcí  15  Kč/obyvatele  na  MHD v Táboře. 
Vedení obce nesouhlasí se způsobem schválení ani s principem placení MHD Tábor z rozpočtu 
obcí a navrhlo zastupitelstvu ukončit členství. Členství bude ukončeno k 31. 12. 2011.

Svaz měst  a  obcí  České  republiky (SMO ČR)  je  posledním sdružení,  jehož  je  obec Běleč 
členem. V současné době řeší SMO ČR boj proti změnám v rozpočtovém určení a schvaluje 
usnesení v zájmu velkých měst proti zájmu malých obcí, například podpořilo likvidaci Horního 
Jiřetína kvůli těžbě uhlí. Vedení obce nevidí důvod ke členství v organizaci, která nehájí zájmy 
malých obcí. Členství bude ukončeno k 31. 12. 2011.

Obec Běleč ušetří ukončením členství nevysokou částku, cca 5.000 Kč ročně.

Zpráva o hospodaření obce k 30. 9. 2011

Plnění daňových příjmů je více než 80 % z plánovaných příjmů, plánované místní poplatky 
byly již zaplaceny, přečerpanou dotací je dotace na pěstební činnost, která ještě nebyla zahrnuta 
do rozpočtu,  úroky v bance překročily plán.  Pitná voda dosud nebyla účtována a pronájmy 
pozemků jsou většinou splatné v listopadu a prosinci.  Příjmy z prodeje dřeva nejsou dosud 
zahrnuty, vystavených faktur se splatností v posledním čtvrtletí je za cca 486.000 Kč. Všechny 
nezaplacené faktury jsou ve splatnosti.

I když se bude v obecních lesích na podzim těžit, příjmy obce letos již nevzrostou z důvodu 
dvouměsíčních  splatností  faktur  u  našich  největších  odběratelů.  Peníze  přijdou  až  do 
rozpočtových příjmů roku 2012.

Výdaje  odpovídají  předpokladům  a  plánovanému  rozpočtu.  Drobné  přečerpání  u  požární 
ochrany způsobily nutné náklady na dopravu. Do konce roku nebudou vyčerpány náklady na 
územní plán, protože jeho vydání není možné do konce roku stihnout.

V budoucím období očekáváme tyto příjmy dosud nezahrnuté do rozpočtu: dotace na zateplení 
a výměnu oken na OÚ 160.000 Kč, příjmy z lesů ve výši cca 100.000 Kč, zvýšení příjmů z 
úroků a dotace na pěstební činnost ve výši 19.220 Kč. Celkový objem příjmů obce naroste na 
cca 3.800.000 Kč.
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Z výdajů očekáváme zvýšení výdajů na protipožární ochranu – odbahnění nádrže o 34.000 Kč, 
zvýšení výdajů na pěstební činnost v lesích o 119.220 Kč (financováno zvýšenými příjmy a z 
dotace – jedná se převážně o výdaje  na těžbu v roce 2011, která bude zaplacena až v roce 
2012), výdaje na dary o 38.000 Kč (středisko ČCE Rolnička, římskokatolická farnost Mladá 
Vožice), výdaje na péči o vzhled obcí (úpravy kolem Obecního rybníka) o 30.000 Kč, požární 
ochranu o 20.000 Kč (zvýšené výdaje na opravy), výdaje na pasport komunikací 23.000 Kč a 
výdaje na rekonstrukci oken a dveří na OÚ 320.000 Kč.

Celkové navýšení výdajů činí cca 584.000 Kč a bude uhrazeno ze zvýšených příjmů nebo z 
rozpočtové rezervy. Zůstatek na bankovním účtu na konci roku odhadujeme na 1.000.000 Kč.

Paragraf Popis Rozpočet Skutečnost Podíl
DP Daňové příjmy 1942.130 1560.627 80,36 %
MP Místní poplatky 28.500 28.750 100,88 %
PT Přijaté transfery 391.009 410.229 104,92 %

1031 Pěstební činnost 880.000 458.711 52,13 %
1069 Pronájmy pozemků 165.000 2.808 1,70 %
2310 Pitná voda 30.000 0 0,00 %
6310 Peněžní ústavy 2.800 3.708 132,43 %
6402 Finanční vypořádání 52.200 48.916 93,71 %

Příjmy celkem 3.491.639 2.513.749 71,99 %

1031 Pěstební činnost 670.000 520.329 77,66 %
1069 Pronájmy pozemků 14.000 0 0,00 %
2212 Místní komunikace 385.000 219.004 56,88 %
2310 Pitná voda 190.000 137.913 72,59 %
3111 Mateřská škola 30.000 22.703 75,68 %
3113 Základní škola 110.000 105.971 96,34 %
3319 Kronika 6.000 462 7,70 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 125.000 77.458 61,97 %
3399 Záležitosti kultury 35.000 22.900 65,43 %
3419 Tělovýchovná činnost 40.000 16.781 41,95 %
3631 Veřejné osvětlení 30.000 10.330 34,43 %
3635 Územní plánování 200.000 0 0,00 %
3722 Komunální odpad 70.000 31.741 45,34 %
3744 Protipožární ochrana 90.000 0 0,00 %
3745 Péče o vzhled obcí 160.000 123.060 76,91 %
5512 Požární ochrana 235.000 246.160 104,75 %
6112 Zastupitelstvo 164.000 108.872 66,39 %
6149 Ostatní vnitřní správa 967 967 100,00 %
6171 Místní správa 426.500 278.004 65,18 %
6310 Peněžní ústavy 7.000 4.551 65,01 %
6399 Ostatní finanční operace 50.000 17.214 34,43 %
6402 Finanční vypořádání 22.000 21.957 99,80 %
6409 Rezerva rozpočtu, daň z příjmu 1.121.464 62.130 5,54 %

Výdaje celkem 4.181.931 2.028.507 48,51 %
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Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 30. 9. 2011

Od poslední zprávy k 31. 3. 2011 se v obecních lesích událo poměrně hodně věcí.

V  dubnu  proběhlo  sázení  stromků.  Výsadbu  provedly  zaměstnankyně  zajištěné  lesním 
hospodářem (paní Hašplová a Pánková), dále myslivecká sdružení Běleč a Vilice a pan Svatek. 
Bylo zakoupeno 8.075 stromků, z toho 6.025 smrků, 850 douglasek, 200 olší, 300 dubů a 700 
smrků.  Kolem  nových  stromků  bylo  vyrobeno  700  metrů  oplocenek  (MS  Vilice,  pan 
Otradovec).  Vysazené  plochy  byly  několikrát  ožnuty  (pan  Krejčí,  pan  Kutner)  a  byly 
aplikovány postřiky Fucilade a proti klikorohu. Do pěstebních činností zahrňme ještě položení a 
likvidaci lapáků proti  kůrovci  (pan Vokurka), doplnění a hlídání feromonových lapačů (pan 
Kutner), vyřezání dřevin v oplocenkách (SDH Běleč) a prořezávky a rekonstrukce (Vokurka, 
Kubr a Otradovec).

Náklady na pěstební činnosti od dubna do září 2011 (v cenách bez DPH):

Sazenice včetně dopravy (8.075 stromků)   56.008 Kč
Výsadba stromků   25.315 Kč
Ožinování trávy včetně pohonných hmot   29.247 Kč
Oplocenky – výroba, instalace, údržba   36.815 Kč
Postřiky     7.150 Kč
Lapače a lapáky proti kůrovci     2.632 Kč
Prořezávky (6,3 ha) a rekonstrukce   26.170 Kč

Náklady na pěstební činnosti celkem 183.337 Kč

Na pěstební činnosti byla získána dotace od Jihočeského kraje ve výši 19.220 Kč.

Kácení  probíhalo  převážně  v Bažantnici.  Bylo  vytěženo  a  přiblíženo  (včetně  sortimentace) 
495 m3 dřeva, prozatím bylo prodáno 466 m3 dřeva, převážně společnostem WOOD & PAPER 
a.s. a Stora Enso Wood Products. Dřevo bylo z větší části dodáno do Rakouska a Německa. 
Prozatím nebylo prodáno dřevo v objemu 29 m3. Do těžby bylo zahrnuto i dřevo z prořezávek.

Hospodaření v lesích od dubna do září 2011 (v cenách bez DPH):

Tržba za dřevo 466 m3 618.420 Kč
Samovýroba dřeva     1.550 Kč

Těžba, přiblížení a sortimentace 495 m3 235.663 Kč
Doprava (placená obcí)   22.353 Kč
Pěstební činnosti 183.337 Kč
Odborný lesní hospodář   50.647 Kč

Hospodářský výsledek 127.970 Kč
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Předběžná pozvánka na zastupitelstvo

Ve středu 26. října proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu 11. zasedání zastupitelstva.
Návrh programu:

  1. Schválení zápisu do kroniky za rok 2010
Projednání bodu včetně čtení zápisu předpokládáme v délce 60 minut.

  2. Zpráva o hospodaření obce k 30. 9. 2011
  3. Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 30. 9. 2011
  4. Dar pro římskokatolickou farnost – oprava fary v Mladé Vožici
  5. Dar pro Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Program bude doplněn příští týden podle aktuální situace, pozvánka bude zveřejněna 19. října.

Zájezd na muzikál Děti ráje

Na druhé straně zpravodaje najdete pozvánku na obcí pořádaný zájezd na muzikál Děti ráje.

O čem vlastně je muzikál Děti ráje?

Parta maturantů na konci 80. let tráví svůj volný čas po diskotékách. Těm kralují velcí frajeři – 
„dýdžejové“ Tom a Stanley (Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Braňo Polák a Martin Zounar). Jen 
romantik Michal (František Pytloun, Tomáš Löbl), který píše básničky a skládá písničky, se 
kolektivu vymyká a  je  terčem jejich  posměchu.  Michalovu lásku ke spolužačce  Evě (Petra 
Doležalová, Michaela Sejnová) překazí intriky její kamarádky Kájiny (Martina Cerhová, Hana 
Kubinová). Po dvaceti letech se Eva (Míša Nosková, Šárka Marková) znovu setkává se svou 
první velkou láskou Michalem (Bořek Slezáček, Peter Veslár) a nekonečný milostný příběh se 
vrací v podobě sblížení její dcery Báry (Tereza Aster Vágnerová, Genny Ciatti) a Michalova 
syna Mickeyho (Michael Foret, Petr Poláček).

Důvěrně  je  znáte.  Buď  to  byly  písničky  vašeho  mládí,  nebo  mládí  vašich  dětí  či  rodičů. 
Nestárnou, jsou tady pořád. Možná vás i štvou, ale určitě je zbožňuje někdo, koho znáte. Samy 
si říkaly o muzikál. Tak jsme to zkusili! Písničky Františka Janečka, Michala Davida, Zdeňka 
Bartáka a skupiny Kroky hrají v muzikálu Sagvana Tofiho hlavní roli. Možná je tenhle příběh, 
který začal na diskotéce v 80. letech i vaším příběhem. Trocha romantiky, maličko nostalgie, 
humor, zábava, ale i nadhled. Mládí bez ohledu na to, kolik vám dneska je. Čas na blbnutí je 
vždycky, zvlášť když k tomu hrají Decibely lásky, Poupata, Nonstop, Největší z nálezů a ztrát, 
Pár přátel, Každý mi Tě lásko závidí a další ze třiceti legendárních písní.
Zdroj: www.detiraje.cz
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