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Životní výročí - blahopřejeme

Říjen paní Miluška Filipová Běleč 84 let

Narození dětí - blahopřejeme

Září Pavel Šmejkal Běleč

Co se chystá

V pátek 2. listopadu se od 18 hodin koná v budově Obecního úřadu první z řady kurzů vaření 
pořádaných MAS Krajina srdce. Tématem jsou bylinky a jejich využití v kuchyni.

Drakiáda byla přeložena na sobotu 3.  listopadu.  Startujeme ve 14 hodin v Souhradech.  V 
případě nepřízně počasí bude nachystán alternativní program v zasedací místnosti OÚ.

V sobotu 3. listopadu bude železná sobota. Bělečtí hasiči objedou Běleč i Bzovou a vyberou od 
občanů železný šrot. Pokud máte nějaké železné věci na vyhození, nechte je před vraty a ještě 
lépe ohlaste jejich svoz na telefonním čísle 724 189 517.

Občanské sdružení Diakonie Broumov pořádá  předvánoční sbírku použitého textilu, obuvi, 
hraček,  ložního  prádla  a  ostatních  věcí  –  více  informací  na  letáčku  na  straně  8.  V neděli 
4. listopadu mezi 10:00 a 11:00 nebo kdykoliv jindy během víkendu po dohodě na telefonním 
čísle 724189517 je možné předat věci před obecním úřadem v Bělči.

Vánoce,  Vánoce přicházejí.  Tradiční vánoční besídka se uskuteční v neděli  23. prosince od 
14 hodin v zasedací místnosti  OÚ. Na Štědrý den se potom těšíme na zpívání u vánočního 
stromku v Bělči.

Aktuálně řešíme

Byl  vydán  územní  plán  obce  Běleč.  Plán  je  k  nahlédnutí  na  Obecním  úřadě  v  Bělči,  na 
Městském úřadě v Táboře a na webových stránkách www.obecbelec.cz.

V říjnu byly dokončeny těžební práce v lese a prodáno vytěžené dřevo. Na straně 6 najdete 
přehled hospodaření v lese k 30. 9. 2012. Hospodářský výsledek za rok 2012 je cca 700.000 Kč.

Podali jsme žádost o dotaci na vybudování klubovny pro děti a mládež a spolkovou činnost 
v Bělči nad garážemi. Žádali jsme o dotaci 450.000 Kč a dotace nám byla MAS Krajina srdce 
přislíbena. Teď ještě musíme počkat na kontrolu Státním zemědělským intervenčním fondem, 
ale v nejbližších dnech vypíšeme výběrová řízení na zhotovitele stavby.

Podali jsme žádost o dotaci  na vybavení obce lesní  technikou – traktor T2, čelní nakladač, 
přední mulčovač, nákladní přívěs, křovinořez a motorovou pilu. Celková požadovaná částka 
dotace činí 420.000 Kč.
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Proběhlo výběrové řízení  na zhotovitele výměny ventilů na vodovodu před č.p.  18 v Bělči 
(u Štekerů) a hlavní přívodní ventily před obcí. Přihlásily se dvě firmy – Václav Šmejkal a 
Pavel Bartůněk. Vybrána byla firma Václav Šmejkal s nabídkovou cenou 53.080 Kč. Firma 
Pavel Bartůněk byla vyřazena s cenou 62.476 Kč z důvodu nekompletní nabídky a pozdního 
podání. První fáze realizace (před č.p. 18) je již hotová, druhá fáze byla odsunuta na listopad z 
důvodu nabídky lepších  armatur  (od  fy  Hawle)  za  původní  nabídkovou cenu.  Vzhledem k 
nedostatkům  v  zadávací  dokumentaci  (počty  přípojek  a  ventilů  a  dimenze  ventilů)  bude 
nakonec celková cena realizace nižší než nabídková.

S výměnou ventilů úzce souvisí vyřešení problému nerovného povrchu vozovky u č.p. 18 v 
Bělči.  Správa a údržba silnic Jihočeského kraje se nebyla schopna roky domluvit s majiteli 
pozemku  pod  silnicí.  Po  zapojení  obce  –  obec  opravila  ventily  na  vodovodu,  propadlou 
kanalizaci  a kanalizační vpusť a dále umístila obrubníky – bude úsek vyasfaltován. Minulý 
týden byla vyfrézována vozovka a připravena podkladní vrstva na místě oprav vodovodu. Tento 
týden měl být proveden konečný povrch, ale oprava byla opět odsunuta na příští týden.

Druhým výběrovým řízením byla oprava komunikace u Obecního rybníka a u požární nádrže v 
Bělči.  Přihlásily  se  3  firmy  –  STRABAG  a.s.  s  nabídkovou  cenou  386.317,92  Kč,  Vialit 
Soběslav, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 409.980 Kč a COLAS CZ, a.s. s nabídkovou cenou 
492.168 Kč. Vybrána byla nejlevnější firma STRABAG. V posledním zářijovém týdnu byla 
vozovka vyasfaltována a předána a počátkem října jsme proplatili fakturu.

Třetím výběrovým řízením je Dodávka a montáž svislého dopravního značení. Přihlásili se dva 
zájemci – SOMARO CZ, s.r.o. s nabídkovou cenou 34.468 Kč a HICON - dopravní značení, 
s.r.o. s cenou 32.119,20Kč. Byla vybrána levnější nabídka, v listopadu proběhne montáž.

V současné době probíhají projektové práce na prodloužení kanalizace v Bělči do Souhrad, 
rekonstrukce fotbalového hřiště v Bělči a doplnění veřejného osvětlení v Bělči.

Ani Bzová nebude v dalších měsících ošizena o zájem vedení obce. V současné době probíhají 
jednání a konzultace ohledně možnosti vybudovat novou klubovnu pro aktivity občanů Bzové. 
Více informací o projednávaném záměru a aktuální informace o akci najdete na straně 6.

Zastupitelstvo obce stojí před úkolem vypracovat seznam možných investic na období let 2013-
2020.  Podle  poradce  mikroregionu  Ing.  Hienla  nebudou  poskytovány  dotace  z  programu 
rozvoje venkova na takové projekty, které nebudou v tomto seznamu uvedeny. Pokud byste 
měli nápad, co by měla obec v příštích letech postavit, ozvěte se nám obvyklým způsobem.

V posledních dnech obcházeli po obci prodejci elektřiny z Českého energetického centra. Nešlo 
o  zaměstnance  společnosti  E.ON ani  jakéhokoliv  orgánu  státu,  i  když  svými  slovy  mohli 
vzbudit tento dojem. Prodejci nabízí uzavření smlouvy s jiným dodavatelem elektřiny, který je 
sice v současnosti levnější, ale nemusí tomu být po celou dobu smlouvy (až pět let). Ke změně 
dodavatele stačí informace z faktury za elektřinu a váš podpis. Pokud chcete změnit dodavatele 
elektřiny,  ověřte si  jeho nabídku na webu Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz)  a 
srovnejte ceny na stejném webu (kalkulator.eru.cz). Pokud byste měli zájem, abychom se v 
jednom z příštích zpravodajů tomuto tématu věnovali, ozvěte se.

Stanislav Šmejkal, starosta obce



Strana 4 Zpravodaj obce Běleč 3/2012 2. 11. 2012

Plavba lodí

Dne 8. září se 65 občanů Bělče a Bzové zúčastnili zájezdu 
do Prahy, kde se plavili lodí Regina po Vltavě. Myšlenka 
na tento nápaditý výlet  se  zrodila  asi  v hospodě,  kde se 
vymyslelo tento záměr uskutečnit. Původně se nečekal tak 
obrovský  zájem  a  strach,  že  se  nenaplní  kapacita 
obyčejného  autobusu,zmizel  po  první  obchůzce  občanů. 
Musel se objednat největší autobus na okrese, s kapacitou 
přes 60 míst. Pan Václav Turek a jeho paní, kteří mají v 
Bělči chalupu, pracují na této lodi a tak jsme jeli vlastně 
hlavně díky nim, protože oni byli  zárukou dobré kvality. 
Počasí toho dne bylo jako na objednávku, neboť celý den 
svítilo a teplota neklesala pod 20 stupňů. Do Prahy jsme se 
šťastně dopravili a pak přesedli na vyhlídkovou loď. Loď 
Regina  má  kapacitu  100  osob  a  2  paluby.  Horní 
vyhlídkovou, kterou jsme plně obsadili a dolní krytou, pro 
případ nepříznivého počasí. Plavba začala kolem 10 hodiny 
a trvala do 16 hodin. Pluli jsme proti proudu směrem na jih 
od Prahy. Cestou jsme překonali 2 zdymadla a mohli jsme 
se  kochat  nádhernou  okolní  scenérií  přírody.  K výborné 

náladě celé plavby nám sloužila výborná obsluha pana Turka, jeho synovce Marka a jeho paní. 
Každý účastník měl lístky na jídlo a pití. Nad rámec vstupenky bylo možné asi dokoupit přímo 
v lodním baru. U Vraného nad Vltavou jsme se obraceli  a pluli  nazpět do Prahy, kde jsme 
vyslechli komentovaný výklad o památkách, jež byly na dohled z lodi. Myslím, že ,když budu 
spokojeně chválit tento nápad, nebudu sama a klidně bych si takový výlet dala někdy znovu.

Mirka Čechová
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Míčové odpoledne

Dne 29.9. 2012 se ve Bzové na antukovém hřišti uskutečnilo odpoledne určené dětem. Hlavním 
tématem byl turnaj ve vybíjené a další štafetové hry s míčky různých velikostí.  Turnaje se 
zúčastnilo 20 starších dětí, školního věku, které byly rozděleny do 3 družstev. Hrály systémem 
každý s každým. Do závodivých her však byla zapojena i sedmička mladších dětí, které se s 
nadšením ukázaly jako velcí sportovci. Po dvou hodinách běhání, kdy si užily hlavně legraci, si 
ještě opekly u kapličky buřty a dostaly malý balíček sladkostí. Nikomu nezáleželo na pořadí, 
ale na tom, že se sešly a společně si prozávodily hezké odpoledne. Nápad na tuto akci se zrodil 
v hlavách bzovských maminek, především paní Evy Svatkové a s organizací soutěží pomáhala 
Mirka Čechová, která je také autorkou tohoto článku.

První sníh

I kdyby letos sv. Martin přijel na bílém koni, nebude to zdaleka první letošní sníh. Ten nám 
totiž přivezly už poslední říjnovou sobotu Šarlota a Zoe. Počasí bylo takové, že by ani psa, 
natož draka nevyhnal, takže se plánovaná drakiáda musela odložit, protože drakům by se určitě 
do létání  nechtělo,  a  to  by  byla  velká škoda.  Děti  se  ale  velmi  rychle  vyrojily  na návsi  v 
oteplovačkách a zimních botách a daly se do stavění sněhuláků. Toho prvního jste mohli vidět 
na titulní stránce zpravodaje, další pak přibyli během nedělního dopoledne.

Deštivé a později sněhové počasí ale neodradilo pořadatele výlovu požární nádrže. Účastníci se 
mohli pokochat vskutku krásnými kusy, některé ryby si i zakoupit a zpestřit si jimi jídelníček.

Záměr pronájmu pozemků

Obec Běleč zveřejnila z důvodu výtek ze strany krajského úřadu ke stávajícím smlouvám záměr 
pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce. Všichni tři nájemci – Agrospol Mladá 
Vožice, a.s., Luboš Bartůněk a Jan Fiala – byli o záměru informováni.
V areálu hradu Šelmberk patří obci cca 1,15 ha zeleně kolem věže (včetně zbytků zdí) a protože 
nejsme schopni zde zajistit údržbu a bezpečnost, hodlá obec pronajmout i tento pozemek.
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Zpráva o hospodaření v obecních lesích

V roce 2012 byla provedena první úmyslná mýtní těžba ve Stehlovech – 160 let stará borovice, 
dále  byly  provedeny  prořezávky  a  probírky  na  Husí  hoře  a  v  Bažantnici.  V  tabulce  jsou 
rozepsány výnosy a náklady, čísla pro 4. čtvrtletí jsou odhad k 31. říjnu 2012.

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem
Tržba za dřevo 396 755 Kč 417 132 Kč 416 463 Kč 19 515 Kč 1 249 865 Kč
Samovýroba dřeva 132 Kč 1 513 Kč 895 Kč 0 Kč 2 539 Kč
Dotace na pěstební činnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 13 856 Kč 13 856  Kč
Těžba, přiblížení a sortimentace 134 246 Kč 151 267 Kč 80 349 Kč 0 Kč 365 862 Kč
Pěstební činnosti 0 Kč 25 670 Kč 23 800 Kč 15 000 Kč 64 470 Kč
Doprava (placená obcí) 4 095 Kč 2 970 Kč 21 257 Kč 0 Kč 28 322 Kč
Odborný lesní hospodář 30 706 Kč 31 083 Kč 27 498 Kč 19 091 Kč 108 378 Kč
Hospodářský výsledek 227 840 Kč 207 655 Kč 264 455 Kč - 720 Kč 699     229     Kč  

Ve čtvrtém čtvrtletí očekáváme pouze drobné výnosy a náklady v celkové výši cca 44.000 Kč. 
Ve výnosech půjde o doúčtování prodeje dřeva a příjem dotace na pěstební činnost, v nákladech 
o drobné pěstební práce a odměnu lesního hospodáře – měsíční odměna a doúčtování provize.

V soudním sporu s bývalým lesním hospodářem došlo k drobnému posunu. Soudní znalec Ing. 
Václav Bárta vypracoval znalecký posudek (www,obecbelec.cz/soud) a je možné, že v příštím 
roce padne rozsudek nebo dojde k mimosoudní dohodě mezi stranami sporu.

Klubovna ve Bzové

Na jednání  zastupitelstva  obce,  které  se  konalo počátkem září  na střelnici  ve Bzové,  přišli 
Bzovští  občané se záměrem vybudovat  druhou klubovnu ve Bzové v centru vesnice poblíž 
tenisového kurtu. Vedle klubovny by byl dlouho hledaný prostor pro dětské hřiště.

Vzhledem k tomu, že vhodný pozemek pro umístění klubovny a dětského hřiště (vedle č. p. 10), 
je v soukromém vlastnictví Pavla Rychlého, vedeme jednání s majitelem o možnosti odkupu 
pozemku a případné stavbě klubovny. Obec obdržela od Pavla Rychlého nabídku na odkup 
pozemku o ploše cca 1000 m2 za cenu 250 Kč/m2, celkem cca 250.000 Kč.

Od skupiny  občanů  Bzové  jsme  obdrželi  ideový  návrh  domku  –  2  místnosti  se  sociálním 
zařízením, kuchyňkou a garáží pro techniku o ploše 85 m2 a přiléhající terasa o ploše 35 m2. Na 
okraji pozemku by měla být vybudována přístupová komunikace k tenisovému kurtu o šíři 5 m.

Výsledky krajských voleb

Ve dnech 12. a 13. října proběhly krajské volby. V obci vyhrála KSČM s 22 hlasy (28,2%), dále 
JIHOČEŠI 2012 s 20 hlasy (25,64%), ODS se 14 hlasy (17,94%), ČSSD se 7 hlasy (8,97%), 
KDU-ČSL s 5 hlasy (6,41%). Další strany měly 2 hlasy (TOP 09, DSSS, Svobodní, Piráti), 
nebo 1 hlas (Věci veřejné, Strana zelených). Voleb se zúčastnilo 78 ze 146 voličů (53,42%).



2. 11. 2012 Zpravodaj obce Běleč 3/2012 Strana 7

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 19. zasedání dne 6. září 2012
1. schválilo program zasedání,
2. rozhodlo  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  ve  veřejné  zakázce  „Výměna  ventilů  na 

vodovodním  řadu  na  vodovodu  Běleč“  a  uzavření  smlouvy  s  firmou  Václav  Šmejkal, 
IČ 41910583 za cenu 53.080 Kč bez DPH,

3. schválilo rozpočtové opatření č. 4/2012 – zvýšení příjmů i výdajů o 198.456 Kč a změny ve 
výdajích v rámci paragrafů o 102.000 Kč,

4. schválilo podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova – projekt v celkové částce 
900.000 Kč, z toho dotace 450.000 Kč,

5. schválilo podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova – nákup lesní techniky, a to 
malotraktoru  T2,  mulčovače,  přívěsu,  stěpkovače  nebo  polínkovače,  motorové  pily  a 
křovinořezu,

6. schválilo mandátní smlouvu o zpracování projektové dokumentace v částce 15.000 Kč bez 
DPH s Ing. Jakubem Nováčkem, IČ 75569841,

7. schválilo smlouvu o výpůjčce na 4 ks kontejnerů na tříděný odpad s EKO-KOM, a.s.,
8. schválilo  dodatek  ke  smlouvě  s  Pavlem  Bartůňkem  o  provozování  úpraven  veřejného 

vodovodu v obcích Bzová a Běleč,
9. vzalo na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 21. srpna 2012,
10. schválilo uzavření dohody o provedení práce na práci s křovinořezem s Lukášem Hájkem, 

trvale bytem Mladá Vožice za 80 Kč/hod s platností od 1.8.2012 do 31.12.2012,
11. vzalo na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 6. září 2012,
12. schválilo uhrazení nákladů na autobus na zájezd do Prahy v ceně do 12.000 Kč,
13. schválilo příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Běleč ve výši 10.000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání dne 13. září 2012
1. schválilo program zasedání,
2. souhlasilo s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2011,
3. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Oprava místní komunikace u 

Obecního  rybníka“  a  uzavření  smlouvy  s  STRABAG  a.s.,  IČ  60838744  za  cenu 
386.317,92 Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání dne 18. října 2012
1. schválilo program zasedání,
2. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Dodávka a montáž svislého 

dopravního  značení“  a  uzavření  smlouvy  s  firmou  HICON-dopravní  značení,  s.r.o.,  IČ 
26270331, za cenu 32.119,20 Kč včetně DPH,

3. vydalo v samostatné působnosti v souladu s §6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákona)  ve  znění  pozdějších  předpisů,  za  použití 
ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, Územní plán Běleč. Územní plán je vydán 
opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zastupitelstvo  dále  rozhodlo  o  podaných  námitkách 
k návrhu územního plánu,

4. schválilo podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova – lesní technika – projekt v 
celkové částce 1.140.000 Kč včetně DPH, z toho příspěvek obce bude činit 570.000 Kč bez 
DPH, výše dotace 380.000 Kč,
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5. schválilo  příspěvek  na  posvícení  ve  Bzové  ve  výši  3.000  Kč  a  částku  5.000  Kč  jako 
příspěvek pro Maškary – divadelní ochotnický spolek v Bělči na představení v Mladé Vožici,

6. schválilo uzavření dohody o provedení práce s Jaroslavem Šmídem na 3.000 Kč – vystoupení 
na posvícení ve Bzové 20. října 2012,

7. schválilo uzavření dohod o provedení práce s Ladislavem Holajem a Jiřím Smrčinou ml., 
každý 3.000 Kč – natírání plotu u vodárny a hřiště ve Bzové,

8. schválilo uzavření dohod o provedení práce s členy volební komise – zapisovatelka Lucie 
Rýparová 1.500 Kč, předseda Pavel Kubále 1.600 Kč a členové Jana Marešová, Jana Fialová 
a Petra Krejčová 1.300 Kč,

9. schválilo záměr pronájmu pozemků a částí pozemků ve výhradním vlastnictví Obce Běleč o 
celkové výměře 38,205 ha,

10. schválilo záměr pronájmu pozemků a částí pozemků ve vlastnictví Obce Běleč a pozemky 
podnajaté o celkové výměře 11,65 ha,

11. schválilo záměr pronájmu pozemků a částí pozemků ve výhradním vlastnictví Obce Běleč o 
celkové výměře 0,513 ha,

12. schválilo  záměr  pronájmu pozemku parc.  č.  KN 515/2 (ostatní  plocha/zeleň)  o  celkové 
výměře 15.197 m2 ve výhradním vlastnictví Obce Běleč,

13. schválilo smlouvu o prodeji dřeva se společností Stora Enso Wood Products GmbH na 50 
m3 dřeva,

14. schválilo vypracování projektu na prodloužení kanalizace v Souhradech v Bělči – cena do 
32.000 Kč včetně zaměření se společnostmi Ing. Pavel Mráz S-projekt a Ing. Libor Kníže,

15. schválilo vypracování projektu na veřejné osvětlení v Bělči za cenu do 25.000 Kč,
16. schválilo vypracování projektu na terénní úpravy fotbalového hřiště v Bělči včetně oplocení 

s Ing. Ludmilou Dvořákovou za cenu do 25.000 Kč,
17. schválilo rozpočtové opatření č. 5/2012 – zvýšení příjmů i výdajů o 748.856 Kč a změny ve 

výdajích v rámci paragrafů ve výši 109.500 Kč,
18. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. září 2012,
19. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích ke dni 30. září 2012.

Sbírka použitého ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby 
pro  občany  z okraje  společnosti  –  vyhlašuje  sbírku  použitého  ošacení:  letního  a  zimního 
oblečení (dámské, pánské,dětské), lůžkovin, prostěradel,  ručníků, utěrek, záclon, látky (min. 
1m2), nádobí bílé i černé, skleničky, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv, hračky.
Věci,  které nelze převzít:  ledničky, televize,  počítače a jinou elektroniku,  matrace,  koberce, 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční dne 4. listopadu od 10:00 do 11:00 před Obecním úřadem v Bělči nebo 
během víkendu po dohodě na telefonním čísle 724189517. Věci prosím přineste zabalené.

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
Fotografie ve zpravodaji: Šmejkalovi, Mirka Čechová
Nepodepsané články vydává redakce zpravodaje, odpovědný redaktor Stanislav Šmejkal


