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Zastupitelstvo obce Běleč přeje všem občanům
 příjemné prožití vánočních svátků a klidný začátek nového roku
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Životní výročí - blahopřejeme

Listopad pan Stanislav Svatek Bzová 85 let
Emilie Dvořáková Běleč 77 let
Josef Svoboda Běleč 79 let

Prosinec Jiří Smrčina Bzová 70 let
Emilie Bartůňková Běleč 80 let
Anežka Kubálová Běleč 76 let

Co se chystá

Štědrovečerního kapra si můžete ulovit v sobotu 22. prosince v Bělči před budovou OÚ. Prodej 
ryb se koná od 8:00 do 8:15.

V neděli 23. prosince se v zasedací místnosti Obecního úřadu koná tradiční vánoční besídka. 
Přijďte se vánočně naladit a poslechnout si skvělé umělecké výkony našich mladých muzikantů 
a recitátorů. Besídka začíná ve 14 hodin.

Na Štědrý den ve 14 hodin se sejdeme u vánočního stromku v Bělči na návsi na  vánočním 
zpívání. Texty koled budou k dispozici na místě.

Ve  čtvrtek  27.  prosince  se  od  19:30  uskuteční  23.  zasedání  zastupitelstva  obce.  Návrh 
programu je uveden na poslední straně zpravodaje.

Poslední letošní neděli - 30. prosince jste zváni na předsilvestrovské setkání na „Nevadu“ do 
Bzové. Bližší informace jsou v pozvánce na poslední straně zpravodaje.

Silvestrovská zábava se koná (nečekaně) v pondělí 31. prosince od 19 hodin ve společenské 
místnosti v Bělči.

V první  polovině  ledna  2013  bude  v  Bělči  i  Bzové  opět  obcházet  skupinka  koledníků  s 
Tříkrálovou  sbírkou.  Přesný  termín  bude  upřesněn  na  plakátcích  na  nástěnkách.  Předem 
děkujeme  všem,  kteří  otevřou  dveře  a  přispějí  koledníkům  do  zapečetěné  kasičky.  Více 
informací o akci se také můžete dozvědět na internetových stránkých www.trikralovasbirka.cz

V pátek 11. ledna a v sobotu 12. ledna 2013 proběhne první kolo prezidentských voleb. Volit se 
bude v bývalé prodejně v budově OÚ. Druhé kolo bude ve dnech 25. ledna a 26. ledna 2013.

Kurz  pletení  z  pedigu se  koná  v  pondělí  14.  ledna  od 18 hodin  v  zaseací  místnosti  OÚ. 
Účastnický poplatek za materiál činí 100 Kč.

Až se zima zeptá,  co jste  dělali  v létě,  jednou z  jejích otázek určitě  bude,  jestli  jste  pilně 
trénovali  na tradiční  turnaj ve stolním tenise.  Příští  ročník se  uskuteční  pravděpodobně v 
sobotu 23. února v budově OÚ. Přesný datum a čas najdete na plakátech.



21. 12. 2012 Zpravodaj obce Běleč 4/2012 Strana 3

Aktuálně řešíme

Probíhá anketa k investicím na příští roky – najdete na straně 13 – 16.

Připravujeme žádost o dotaci z programu obnovy venkova 2013.

Spouštíme informační systém pro občany – posílání e-mailů a sms zpráv – najdete na straně 16.

Připravujeme výběrová řízení na investiční akce počátku roku 2013:
- klubovna v Bělči – stavební práce,
- klubovna v Bělči – zdravotní instalace,
- klubovna v Bělči – elektroinstalace,
- sociální zařízení na obecním úřadě.

Počátkem ledna proběhne na krajském úřadě další jednání o osudu silnice Běleč – Bzová.

Počátkem února nás čeká další kolo jednání u krajského soudu ohledně sporu v lesích.

Změna ceny vodného

Vzhledem ke změnám v dani  z  přidané  hodnoty  bude od 1.  ledna  změněna koncová cena 
vodného ve vodovodech v Bělči a ve Bzové.  Pokud zákon projde včas a od 1. ledna bude 
snížená sazba DPH ve výši 15 %, bude cena vodného 5,75 Kč/m3, v opačném případě bude 
jednotná sazba DPH ve výši 17,5% a cena vodného 5,88 Kč/m3. Cena bez DPH se nemění.

Úplné vlastní náklady na pitnou vodu činily v roce 2012 celkem 307.150 Kč (bez DPH), z toho 
84.000 Kč obsluha úpraven, 22.790 Kč rozbory vody, 61.762 Kč opravy a údržba, 4.000 Kč 
odečty vodoměrů, 121.644 Kč odpisy investic a 12.954 Kč poplatky za odběr vody pro ČIŽP. 
Náklady obce bez DPH na 1 m3 vody činí v bělečském vodovodu 27,80 Kč a v bzovském 
vodovodu 96,09 Kč. Přesto zůstává zachována cena pro občany 5 Kč/m3 bez DPH.

Svoz komunálního odpadu

Plánovaný svoz komunálního odpadu se přesouvá z 1. ledna 2013 na 29. prosince 2012.

Termíny svozu odpadů v roce 2013 – vždy v úterý
15. ledna
29. ledna

9. dubna
23. dubna 16. července 8. října

22. října
12. února
26. února 14. května 6. srpna

27. srpna
5. listopadu

19. listopadu
12. března
26. března

4. června
25. června 17. září 3. prosince

17. prosince
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Posvícenské posezení

Dne 20. října se konalo ve Bzové na Střelnici „Posvícenské posezení“. Aby se vyhovělo všem, 
tak se akce skládala ze tří částí.

První část byla samozřejmě pro děti a představovala zdobení klobouků s inspirací v podzimních 
barvách v přírodě a zdobení draků.

Zdobení klobouků si vybírala především děvčata a fantazie opravdu pracovala na plné obrátky. 
Děti mohly ke zdobení použít  různé pestrobarevné listy, jeřabiny,  kaštany,  barevné krepové 
papíry a různé stužky. Při dokončování nejraději sahaly po vodovkách a různých tiskátkách. 
Výsledky byly úžasné. Jedna soutěžící dokonce našla „masáka“ a připevnila si jej ke svému 
klobouku jako dominantu svého díla. Další soutěžící použila všechna připravená ptačí péra a 
vysvětlovala to tím, že její taťka je myslivec. Na závěr všichni soutěžící ve svých kloboucích 
udělali promenádu před diváky, ale také před porotou. Pro porotu bylo velmi těžké vyhodnotit z 
těch 17 jen jeden nejlepší výtvor a proto pan starosta předal perníkové medaile se symbolem 
soutěže všem účastníkům.

Zdobení draků si  vybírali  především kluci,  ale  i  některá  děvčata  si  chtěla  raději  vyzdobit 
pořádného vlastního draka než klobouk „jen“ pro parádu. Ve výtvorech draků byly podstatně 
větší  rozdíly.  Výtvory těch nejmenších často připomínaly  pestrou podzimní  přírodu a  jen s 
velkou fantazií se v nich mohl najít drak. Jeden již starší soutěžící měl naprosto vyhraněnou 
představu a na draka nakreslil  téměř dokonalý znak sportovního klubu Sparta.  Na několika 
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dalších tvůrcích byla vidět precizní modelářská škola (divili se, že nemáme kružítko) a jejich 
výtvory měly přesné linie a detailní zpracování. Porota shlédla všechny a pan starosta předal 
perníkové medaile opět všem 11 účastníkům.

Druhá část akce pod názvem „Posvícenský koláč“ navázala těsně na dětské soutěže. Soutěž 
byla načasována na posvícení ve Bzové. Většina soutěžících měla tedy natrénováno a tak se 
sešlo 9 vzorků koláčů. Porotu, s možností ochutnávat všechny anonymní vzorky dle libosti, 
mohl dělat každý, kdo zaplatil porotné ve výši 50 Kč. 
Kupodivu byl o tuto funkci velký zájem a nějakou dobu byl docela problém se protlačit ke stolu 
s koláčky. Pořadatelé děkují všem 13 porotcům za jejich obětavou práci a v neposlední řadě za 
jejich finanční příspěvek. Zde už výsledky na rozdíl od dětských soutěží mluvily jasnými čísly 
a vedoucí soutěže vyhlásila pořadí na prvních třech místech.
Na prvním místě se umístnila Kateřina Málková s chodskými koláči. Pro ty, kteří se nemohli 
zúčastnit a tyto vítězné koláče ochutnat, poskytla výherkyně níže uvedený recept.
Na druhém místě se umístnila Magda Růžková s „jablkovým koláčem“. Při předávání výtvoru 
poznamenala,  že  koláčky  neumí  a  aby  něco  přinesla  tak  udělala  jen  jablkový  koláč.  To ji 
přineslo velmi pěkné druhé místo - asi mají dobrá jablka.
Na třetím a neméně pěkném místě se umístnila paní Marie Břendová z Bělče. Její třetí místo je  
ovšem ozdobeno hned třemi poctami pořadatelů - přinesla ukázat jak to umí upéct v Bělči, 
přinesla klasické české posvícenské koláče a jelikož v Bělči nebylo ten víkend posvícení, tak 
neměla natrénováno. 
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Po vyhlášení nejlepších koláčů se zbylé vzorky uvolnily pro soutěžemi vyčerpané děti a těm 
chutnaly všechny. Zbyly jen dva koláčky a to jen proto, protože jsme je omylem přibalili k 
pastelkám pro děti.

Po skončení všech soutěží se všichni účastníci  mohli konečně oddat tomu „posezení“.  Část 
zúčastněných odvedla děti a brzy se vrátila posedět se sousedy.
Zprvu se zdálo, že účastníků taneční zábavy bude málo, ale panovala velmi dobrá nálada. K 
tanci a poslechu hrála s plným nasazením skupina Jakare. Také díky jejich výkonu byly často i 
chvíle, kdy vůbec nikdo neseděl a taneční parket byl zcela zaplněn.

Rozcházeli jsme se spokojeni k ránu s plány na další akci.

Pavel Rychlý

Recept na vítězné koláče: „Chodské koláče od babičky Štíchovské“

50dkg polohrubé mouky
3 dkg droždí
asi 2,5 dcl mléka
5 dkg pískového cukru
10 dkg  másla nebo rostlinného tuku 
1 vejce, 1 žloutek, citrónová kůra, špetka soli

Mouku prosejeme a dáme do mísy a uprostřed uděláme důlek, do kterého rozdrobíme droždí. 
Přidáme trochu vlažného mléka, cukr a umícháme kvásek, který necháme vykynout. Potom 
přidáme zbytek ingrediencí  a vypracujeme vláčné těsto, které necháme vykynout.
Perníkovo-maková  náplň:  2,5  dcl  mléka,  balíček  rumových  perníčků,  podle  potřeby  mák, 
vanilkový cukr. Povidla nejlépe domácí švestková s rumem nebo jablečná.Tvaroh smíchaný s 
žloutkem a vanilkou. 
Jednotlivé náplně střídáme na koláči. Po vyndání z trouby ještě horký polijeme šlehačkou.
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Drakiáda

Odložení drakiády o týden na 3. listopadu se ukázalo být velmi šťastným řešením. Sníh roztál a 
vítr se báječně rozfoukal. Na louce v Souhradech se sešlo cca 25 účastníků s draky různých 
tvarů  a  podob.  Foukalo  skutečně  parádně,  takže  někteří  draci  využili  celou  délku  svého 
provazu. Na závěr dostali všichni sportovci malou odměnu. Děkujeme mladým občankám za 
přípravu akce.

Kurz vaření - Chuť a vůně domova

V pátek 2. listopadu se na úřadě sešlo 24 
účastníků na prvním z cyklu kurzů vaření 
„Chuť a vůně domova“, který pořádá MAS 
Krajina  srdce.  Zasedací  místnost  se 
proměnila  v  malé  kuchařské  studio,  ve 
kterém  pan  Karel  Stuparin  rozehrál 
skutečný  koncert  chutí  a  vůní.  Po 
vyjmenování jídel, která se měla běhěm tří 
hodin  připravit,  jsme  si  nedovedli 
představit, že se to stihne. Pan Stuparin je 
ale skutečným mistrem svého oboru, práce 
mu šla skvěle od rukou a ještě odpovídal 
na  naše  různorodé  dotazy  a  vyprávěl 
zajímavé historky a zážitky ze své bohaté 
profesní  kariéry.  Na  připravených 
pokrmech jsme si skvěle pochutnali a jen 
neradi  jsme  se  po  skončení  akce 
rozcházeli.

Pro připomenutí přinášíme i recepty na dobroty, které byly na kurzu předvedeny. Některé sepsal 
sám pan Stuparin, ostatní byly doplněny z poznámek účastníků.
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Míchaný listový salát s krutónky z veky a parmazánem

ledový salát 1 ks
polníček 300 g
radičio (čevený salát listový) 2 ks
olivový olej 1 dcl
citron 2 ks
francouzská hořčice 1 lžíce
med 1 lžíce
balzamikový ocet 1 lžíce
krutónky z veky dle potřeby
parmazán 150 g
sůl, pepř dle potřeby

Umyté  listové  saláty  vysušíme, 
natrháme na kousky, připravíme si 
dresing  z  olivového  oleje, 
citronové  šťávy,  francouzské 
hořčice,  medu,  balzamika,  sul, 
pepř,  dobře  promícháme  a 
poléváme listové saláty.
Z  veky  nakrájíme  malé  tousty, 
postrouháme  parmazánem  a 
upečeme do růžova.

Chceme-li  mít  salát  sytější  třeba 
jako  hlavní  jídlo,  doplníme  jej 
ještě kuřecími prsíčky, které jsme 
ochutili solí, pepřem, kořením na 
kuře,  opekli  na  olivovém oleji  a 
nakrájeli  na  nudličky.  Také 
můžeme přidat tuňáka z konzervy.

Míchaný listový salát s játry v bylinkovém a slaninovém kabátku

Krůtí  játra  očistíme  a  nakrájíme  na  větší  kousky.  Nasekáme  bylinky  (tymián,  koriandr, 
provensálské  koření,  pepř)  a  přimícháme k  játrům.  Játra  s  bylinkami  zabalíme  do tenkých 
plátků slaniny,  vyskládáme na pánev a pomalu pečeme na plotýnce.  Pokrájíme žampióny a 
přidáme je na pánev k játrům a necháme jemně propéct.
Do výpeku přidáme cukr, necháme trochu zkaramelizovat. Poté přilejeme balzamikový ocet, 
trochu vody, přidáme na proužky nakrájenou červenou cibuli a necháme redukovat. Ovoníme 
tymiánem. Oddělíme vzniklou zálivku od karamelové cibule.
Připravíme směs listových salátů dle chuti a přelijeme zálivkou. Cibulku podáváme spolu s 
játry a žampiony.
Játra  v  bylinkovém  a  slaninovém  kabátku  lze  podávat  i  jako  chuťovky,  v  tomto  připadě 
doporučujeme sepnout párátkem.
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Pórkový krém se sýrovou amoletou

Na  másle  lehce  osmahneme  pórek,  přidáme  brambory,  zalijeme  zeleninovým  bujónem, 
dochutíme  solí,  pepřem,  muškátovým květem a  necáme  povařit.  Na  závěr  rozmixujeme  a 
zjemníme smetanou na vaření.
Připravíme těsto na slané palačinky, které dochutíme bylinkami (koriandr, pažitka). Usmažené 
palačinky posypeme strouhaným sýrem (Parmazán, Eidam), svineme a nakrájíme.
Do talíře vložíme pár koleček palačinek a přelijeme hotovým krémem.

Vepřový perkelt

vepřová plec 1,5 kg
cibule 3 ks
paprika mletá dle chuti
paprika 2 ks
voda 1 l
rajčata 4 ks
sůl, pepř, rajský protlak dle potřeby

Cibule  nakrájená  najemno,  do  sklovita  opražíme 
na  tuku,  přidáme  na  úhledné  kostky  nakrájené 
vepřové maso, zprudka opečeme, přidáme pár lžic 
rajského  protlaku,  zasypeme  mletou  paprikou, 
nakrájíme  rajčata  a  zelenou  papriku,  zlehka 
podléváme,  ochutíme  solí,  pepřem  možno  i  čili 
papričkou.
Sos nezahušťujeme, zůstává přírodní.

Krupicové noky

máslo 60 g
mléko 250 ml
mouka polohrubá 60 g
vejce 4 ks
sůl špetka
muškátový oříšek špetka
krupice, bylinky dle potřeby

Mléko povaříme, přidáme máslo, krupici, polohrubou mouku, sůl,  muškátový květ,  uvaříme 
hustou kaši, necháme prochladnout, zamícháme do ní bylinky, 2 celá vejce a 2 žloutky a na 
závěr ze 2 bílků sníh a tvoříme větší noky, vaříme asi 10min. v 90C vodě.
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Sladká tečka

Plech  vyložíme  pečícím  papírem.  Z  piškotu  vykrájíme  kolečka,  vyrovnáme  na  plech  a 
zakápneme  šťávou  z  kompotu.  Na  každé  kolečko  dáme  kostičku  hořké  čokolády,  lžičku 
brusinek a kus kompotované broskve. Plech pokryjeme vanilkovou omáčkou, posypeme plátky 
mandlí a dáme krátce zapéct.

Recepty i z ostatních akcí si můžete stáhnout z Aktualit na stránkách Venkovské tržnice. Adresa 
je http://www.venkovskatrznice.eu/krajinasrdce/front.news/ 
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Aktualizovaný seznam dalších seminářů v roce 2013:
10.1.2013 hovězí a všechno kolem něj Nadějkov, Pivovarská 141, 

budova ZŠ
11.1.2013 povídání o bylinkách a jejich využití v 

kuchyni
Radkov 34

18.1.2013 houby v našem regionu - co s nimi ještě 
neumíte?

Ratibořské Hory, budova ZŠ, 
1. patro

24.1.2013 ovoce - sušené, kandované, kompotované, v 
dezertech, hlavních jídlech i destilátech

Slapsko 21

25.1.2013 vepřové - nejen na zabíjačce Smilovy Hory 37, turistická 
ubytovna

1.2.2013 houby v našem regionu - co s nimi ještě 
neumíte?

Střezimíř 110

7.2.2013 zelí nejen k masu! Zhoř u Mladé Vožice 51
8.2.2013 lesní plody - znáte je? A co s nimi? Chotoviny, Osvobození 47, 

budova ZŠ
15.2.2013 ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich tepelné 

zpracování
Mladá Vožice, Žižkovo 
náměstí 82, MAS

21.2.2013 zvěřina - tradiční české speciality Borotín 113
22.2.2013 ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich tepelné 

zpracování
Nemyšl 30

1.3.2013 pokrmy z drůbeže včetně vykoštění a 
porcování

Družstevní 333, Sedlec-Prčice, 
budova SDH - 1.  patro

7.3.2013 pokrmy z drůbeže včetně vykoštění a 
porcování

Sudoměřice u Tábora 27, 
obecní klubovna v budově OÚ

8.3.2013 zelí nejen k masu! Červený Újezd 20, budova 
hasičské zbrojnice - klubovna

15.3.2013 maso a všechno kolem něj Oldřichov 31
21.3.2013 ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich tepelné 

zpracování
Mašovice 24, budova hasičské 
zbrojnice - klubovna

22.3.2013 brambory - co o nich ještě nevíte… Střezimíř 110
29.3.2013 ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich tepelné 

zpracování
Zhoř u Mladé Vožice 51

4.4.2013 brambory - co o nich ještě nevíte… Družstevní 333, Sedlec-Prčice, 
budova SDH - 1.  patro

5.4.2013 med - jeho výroba a využití v kulinářských 
specialitách

Nadějkov, Pivovarská 141, 
budova ZŠ

12.4.2013 plody ze zahrady v naší kuchyni Hlasivo 34, klubovna SDH
18.4.2013 králíci nejen z klobouku Smilkov, klubovna SDH
19.4.2013 ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich tepelné 

zpracování
Rodná 27, klubovna v budově 
OÚ

26.4.2013 maso a všechno kolem něj Řemíčov, klubovna SDH

Čas vždy od 18:00 do 21:00.
Z  organizačních  důvodů  dochází  občas  ke  změně  termínu  nebo  obsahu  kurzu,  aktuální 
informace jsou v kalendáři akcí na stránce http://www.venkovskatrznice.eu/krajinasrdce
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Plán investic na roky 2013 - 2020

č. Okruh Popis Rok Investice
1 1 Pořízení traktoru a lesní techniky 2013 1 440 000
2 1 Výstavba klubovny pro děti v Bělči 2013 900 000
3 1 Protipovodňové opatření Běleč u č.p. 37 2013 500 000
4 1 Rekonstrukce dětského hřiště v Bělči 2013 150 000
5 1 Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ Běleč 2013 350 000
6 1 Vybudování dětského hřiště ve Bzové 2013 200 000
7 1 Rekonstrukce hřiště na malou kopanou v Bělči 2013 300 000
8 1 Prodloužení kanalizace Běleč 2013 300 000
9 1 Traktůrek na sečení Běleč 2013 250 000
10 1 Opravy místní komunikací Běleč – 1. etapa 2014 150 000
11 1 Vybudování prostoru – kontejnery Bzová 2014 100 000
12 2 Připojení k internetu pro občany 2014 200 000
13 2 Zateplení OÚ, rekonstrukce vytápění 2014 1 500 000
14 3 Odkoupení pozemků pod komunikacemi 2014 500 000
15 3 Výstavba klubovny ve Bzové 2014 2 000 000
16 1 Místní komunikace Bzová u č.p. 32 2014 300 000
17 1 Vybavení zasedací místnosti OÚ v Bělči 2015 100 000
18 1 Terénní úpravy ve Bzové u Buřičova rybníka 2015 300 000
19 3 Cyklostezka/chodník Běleč – Bzová 2015 2 500 000
20 3 Vybudování cesty Bzová – Do kamení 2015 1 600 000
21 1 Kanalizace Bzová II. etapa – hlavní řad 2016 800 000
22 2 Infrastruktura stavební parcely Běleč – 1. etapa 2016 2 000 000
23 3 Rekonstrukce komunikace Běleč – Staniměřice 2016 1 800 000
24 1 Oprava místní komunikace Šelmberk – Bor 2017 1 000 000
25 2 Infrastruktura stavební parcely Běleč – 2. etapa 2017 2 000 000
26 3 Cyklostezka/chodník Mladá Vožice – Běleč 2017 1 500 000
27 2 Rekonstrukce kanalizace v Bělči – hlavní řady 2018 4 000 000
28 3 Rekonstrukce komunikace Běleč – Šelmberk 2018 1 200 000
29 2 Propojení vodovodů Běleč a Bzová 2019 1 500 000
30 2 Rekonstrukce přívodního řadu vodovodu Běleč 2019 500 000
31 2 Infrastruktura pro stavební parcely Bzová 2019 1 000 000
32 1 Opravy místní komunikací Běleč – 2. etapa 2019 750 000
33 2 Čistírna odpadních vod Běleč 2019 1 500 000
34 1 Traktůrek na sečení Bzová 2019 250 000
35 1 Opravy místních komunikací Bzová 2020 1 000 000
36 2 Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem 2020 2 500 000
37 2 Čistírna odpadních vod Bzová 2020 1 500 000

celkem 38 440 000
1 z toho okruh 1 9 140 000
2 z toho okruh 2 18 200 000
3 z toho okruh 3 11 100 000

Tento plán je připravován proto, aby byl zanesen do strategického plánu DSO Mikroregion 
Venkov a jeho existence by měla zvýšit pravděpodobnost získání dotace na na plánované akce.
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Anketa občanů k plánu investic

Vážení občané,

Obec Běleč si váš tímto dovoluje požádat o vaše stanovisko k nejasnostem při vytváření plánu 
investic na roky 2013-2020.  Investice jsou rozděleny do tří  okruhů. V prvním okruhu jsou 
investice, které jsou nezbytné a časem na ně stejně  dojde nebo již byly částečně realizovány, 
případně proběhla přípravná fáze.

V druhém okruhu  jsou  investice,  které  pravděpodobně  nebudou  realizovány,  ale  po  změně 
legislativy nebo podmínek se mohou ukázat jako nutné. Jedná se například o čistírny odpadních 
vod nebo rekonstrukci mostu pod Šelmberkem.

A třetí okruh jsou investice v celkové hodnotě cca 11 mil. Kč a protože se jedná o investice, u 
kterých není úplně jasné, jak se k nim staví občané obce, rozhodlo se zastupitelstvo vypsat 
anketu, abychom si ověřili názory občanů.

Všechny dále uváděné náklady jsou odhady podle ceníkových cen, skutečné náklady by měly 
být podle našeho názoru nakonec nižší.

Výstavba klubovny ve Bzové

Vybudování klubovny ve Bzové je původním záměrem občanů Bzové, kteří s tímto návrhem 
přišli na jednání zastupitelstva obce. Od té doby zjišťujeme možnosti výstavby a jednáme s 
majitelem  vhodných  pozemků  u  tenisového  hřiště.  Podle  návrhu  občanů  se  má  jednat  o 
dřevostavbu o zastavěné ploše 10 x 8,5 m s terasou 35 m2. Klubovna bude mít hlavní místnost o 
podlahové ploše 30 m2, která půjde zvětšit podobně jako v Bělči o dalších 14 m2. Dále zde má 
být kuchyňka, chodba a 2x WC, příp. sprcha. V objektu bude i garáž pro komunální techniku. 
Klubovna bude kompletně nekuřácká. U terasy plánujeme vybudovat dětské hřiště, náklady na 
něj nejsou zahrnuty, jde o jinou investici.

Od výstavby si  slibujeme zvýšení  počtu kulturních,  sportovních a společenských aktivit  ve 
Bzové  a  místo  pro  setkávání  bzovských  občanů.  Celý  projekt  je  v  rukou  občanů  Bzové. 
Předpokládáme pravidelné akce zhruba 10x do roka a setkávání několikrát týdně. 

Celkové náklady odhadujeme na 2.000.000 Kč. Předpokládáme, že by se mohlo podařit získat 
dotaci do výše 450.000 Kč, podíl obce na celé akci by činil zhruba 1.550.000 Kč. Náklady na 
provoz budou podle současných plánu zhruba 10.000 Kč ročně za elektřinu a 10.000 Kč ročně 
za palivové dříví, úklid a vytápění zajistí občané Bzové vlastními silami.

Odkoupení pozemků a rekonstrukce komunikace Běleč – Šelmberk

Rozbitá asfaltová komunikace od silnice nad Bělčí  k hradu Šelmberk vede po soukromých 
pozemcích a samotná stavba patří společnosti Agrospol Mladá Vožice a.s. Záměr, který vám 
chceme představit,  je  odkoupit  pozemky pod komunikací  a  v  případě,  že  se  najde  vhodný 
dotační program, převzít komunikaci a najednou nebo postupně ji opravit.



Strana 14 Zpravodaj obce Běleč 4/2012 21. 12. 2012

Od rekonstrukce komunikace si slibujeme zlepšení přístupu k hradu Šelmberk, který sice není v 
majetku obce,  ale je dominantou okolí  a největším lákadlem pro turisty a návštěvy v obci. 
Současný stav komunikace je žalostný a i když nám ani pozemky ani komunikace nepatří, je 
nám její stav vytýkán.

Celkové náklady na výkup pozemků (cca 7.300 m2) by mohly činit cca 150.000 Kč, náklad na 
rekonstrukci komunikace o délce 900 m cca 1.200.000 Kč. Předpokládáme, že by se mohlo 
podařit získat dotaci do výše 400.000 Kč, podíl obce na celé akci by činil zhruba 950.000 Kč. 
Náklady  na  zimní  údržbu odhadujeme na  5.000 Kč  ročně,  náklady  na  opravy  komunikace 
budou odpovídat ostatním komunikacím v obci.

Odkoupení pozemků a rekonstrukce komunikace Běleč – Staniměřice

Rozbitá  asfaltová  komunikace  od  Bělče  do  Staniměřic  vede  po  soukromých  pozemcích  a 
samotná  stavba  patří  společnosti  Agrospol  Mladá  Vožice  a.s.  Záměr,  který  vám  chceme 
představit,  je  odkoupit  pozemky pod komunikací  a  v  případě,  že  se  najde  vhodný dotační 
program, převzít komunikaci až na hranici katastru a najednou nebo postupně ji opravit.

Od rekonstrukce komunikace si slibujeme zlepšení dostupnosti obce Běleč ze strany od Pacova 
a Pelhřimova a napojení obce na další hlavní silnici. Předpokládáme omezení provozu nad 3,5 t 
mimo zemědělské podniky, které působí v obci Běleč. Současný stav komunikace je žalostný a 
i když nám ani pozemky ani komunikace nepatří, je nám její stav vytýkán.

Celkové náklady na výkup pozemků (cca 7.000 m2) by mohly činit cca 150.000 Kč, náklad na 
rekonstrukci komunikace o délce 1.300 m cca 1.800.000 Kč. Předpokládáme, že by se mohlo 
podařit získat dotaci do výše 600.000 Kč, podíl obce na celé akci by činil zhruba 1.350.000 Kč. 
Náklady  na  zimní  údržbu odhadujeme na  5.000 Kč  ročně,  náklady  na  opravy  komunikace 
budou odpovídat ostatním komunikacím v obci.

Vybudování cesty ve Bzové od střelnice „Do kamení“

Cesta ze Bzové od střelnice k lesu směrem na Šebířov „Do Kamení“ je komunikace, která 
propojuje Bzovou a soukromé i obecní lesy pod Husí horou. Historicky zde cesta vedla a každý 
rok  je  po  rozorání  vždy  vyježděna  nová.  Tento  stav  je  neuspokojivý  a  v  záměru  obce  je 
vybudování  normální  komunikace.  V  první  fázi  vykupujeme  a  směňujeme  pozemky  pod 
komunikací,  v  druhé  fázi  máme  dojednanou  výsadbu  aleje  stromů  a  ve  třetí  je  možné 
vybudování komunikace.

Od výstavby si slibujeme lepší napojení obecních lesů směrem do Bzové, případně v budoucnu 
vybudování cesty až do Šebířova. Vzhledem k charakteru provozu očekáváme velkou finanční 
náročnost kvůli velké tonáži nákladních aut.

Celkové náklady na vybudování komunikace činí cca 1.600.000 Kč, nepředpokládáme získání 
dotace, tudíž by celou částku nesla Obec Běleč. Náklady na zimní údržbu odhadujeme na 3.000 
Kč ročně (pokud bude úsek v zimě vůbec protahován), náklady na opravy komunikace budou 
odpovídat ostatním komunikacím v obci.
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Vybudování chodníku / cyklostezky Běleč – Bzová

Obec Běleč se již roky pokouší převést silnici z Bělče do Bzové Jihočeskému kraji a pokud se 
tento záměr podaří, bude vedena veškerá doprava po silnici Mladá Vožice – Vilice přes Bzovou. 
Tím nám ovšem vznikne problém, že se stane neúnosné chodit po této silnici pěšky nebo aby 
tudy jezdily děti na kole. A vzhledem k tomu, že jak v Bělči, tak ve Bzové probíhají kulturní a 
sportovní akce pro všechny občany, vymyslelo vedení obce projekt vybudování chodníku nebo 
cyklostezky se smíšeným provozem pěší  – cyklisté mezi Bělčí  a Bzovou o šíři  cca 2,5 m. 
Komunikace  by  měla  začít  v  Bělči  u  fotbalového  hřiště,  vést  nalevo od silnice  pod mezí, 
překonat  Bělečský  potok  po  lehkém mostku,  následně  vést  podél  silnice  na  křižovatku  na 
Elbančice a podél silnice až do Bzové.  Ve Bzové by měla komunikace vést  kolem Jalovčí, 
překonat  Bzovský  potok  a  skončit  zhruba  v  místech,  kde  jsou  dnes  kontejnery  na  odpad. 
Komunikace nikde nebude překonávat hlavní silnici.

Od  vybudování  komunikace  si  slibujeme  bezpečné  propojení  obou  hlavních  sídel  Běleč  a 
Bzová a to hlavně pro pěší a cyklisty. Cyklostezky mezi obcemi jsou v poslední době trend, 
který odvádí pěší a cyklisty z nebezpečných silnic a zdá se to být v tomto úseku potřebné.

Celkové náklady na akci odhadujeme na 2,5 mil. Kč, z toho 70% by mohla činit státní dotace. 
Podíl obce by měl být cca 750.000 Kč. Celá trasa bude vybudována tak, aby po ní projel traktor 
s radlicí,  takže zimní údržba by byla zajištěna při  přejezdu traktoru z Bělče do Bzové bez 
dalších  nároků  na  finance.  Údržba  asfaltového  povrchu  by  neměla  být  drahá,  komunikaci 
nebudou ničit těžká vozidla.

Vybudování chodníku / cyklostezky Běleč – Mladá Vožice

Chodník nebo cyklostezka se smíšeným provozem pěší – cyklisté o šíři cca 2,5 m by mohla 
vést i podél silnice z Bělče do Mladé Vožice. Trasa cyklostezky by vedla od bytovky, dále 
nalevo od silnice po obecním pozemku směrem k Pasíčkům. Přes Pasíčka by vedla stávajícím 
úvozem a pod nimi stále podél silnice až k vjezdu na pole na hranici katastru. Další trasa po 
mladovožickém katastru by mohla vést dále podél hlavní silnice nebo by bylo možno využít 
připravovanou výstavbu rodinných domků pod Řemičkou a komunikaci napojit tam. Tento úsek 
by  ovšem pochopitelně  nefinancovala  obec,  možná  by na  něj  přispěla,  záleží  na  dohodě s 
městem Mladá Vožice. Komunikace nikde nebude překonávat hlavní silnici.

Od vybudování  komunikace  si  slibujeme  výrazné  zlepšení  bezpečnosti  pěších  a  cyklistů  v 
úseku přes Pasíčka a na kopci nad Bělčí, kde jsou poměrně nepřehledné úseky. Cyklostezky 
mezi obcemi jsou v poslední době trend, který odvádí pěší a cyklisty z nebezpečných silnic a 
zdá se to být v tomto úseku potřebné.

Celkové náklady na akci odhadujeme na 1,5 mil. Kč, z toho 70% by mohla činit státní dotace. 
Podíl obce by měl být cca 450.000 Kč. Celá trasa bude vybudována tak, aby po ní projel traktor 
s radlicí, takže zimní údržba by byla zajištěna stejným způsobem jako při prohrnování ve vsi,  
náklady odhadujeme na cca 5.000 Kč ročně. Údržba asfaltového povrchu by neměla být drahá, 
komunikaci nebudou ničit těžká vozidla.
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Shrnutí

Tento  seznam  šesti  investic  byl  sestaven  proto,  abychom  si  ověřili,  zda  větší  plánované 
investice mají také podporu občanů. Obec může ročně proinvestovat 1 mil. Kč bez toho, aby to 
jakkoliv  ohrozilo  rozpočet  obce  a  pokud  ušetříme  na  jiných  výdajích  a  rozpočet  dobře 
rozplánujeme, jsme schopni ročně proinvestovat až 2 mil. Kč. Proto tento seznam neberte jako 
pevně daný, jediný správný a nezměnitelný. Je jen na vás, zda podpoříte jednotlivé investice, 
případně, jestli přijdete s úplně jiným nápadem, co by se mělo v obci vybudovat. Kupříkladu 
dotaci na vybudování rozhledny je možné získat již v květnu.

Anketa

V každém  zpravodaji  jsou  přiloženy  anketní  lístky  (pro  každého  trvale  bydlícího  občana 
nad 10 let) s jednoduchým formulářem pro každou investici. Je zde i místo pro vaše podněty, 
případně je vypište na samostatný papír. Anketní lístky jsou na přání zastupitelstva opatřeny 
jedinečným kódem, který znemožní anketní lístky kopírovat, ale zároveň zaručí anonymitu. Z 
kódu rozpoznáme pouze to, zda je lístek ze Bzové nebo z Bělče. Občané Elbančic dostanou 
lístek pro Bzovou. Věk 10 let byl stanoven proto, aby se i mládež mohla vyjádřit k rozvoji  
obce. Předpokládáme, že rodiče pomohou svým dětem ve vyplnění ankety.

Anketní lístky prosím odevzdejte do čtvrtka 27. prosince 10:00 hodin do schránek v Bělči u 
vchodu do Obecního úřadu nebo ve Bzové u obecní nástěnky u domu pana Rychlého.

Chtěl bych vás tímto požádat o zamyšlení se nad dalším rozvojem obce a vyplnění a odevzdání 
ankety.

Stanislav Šmejkal, starosta obce

Připojení do informačního systému obce – zasílání zpráv

Ke  zpravodaji  je  přiložen  formulář,  kterým  se  mohou  občané  i  chalupáři  připojit  k 
informačnímu systému obce. Vyplňte jej, pokud máte zájem být informování e-mailem nebo 
sms zprávou o novinkách v obci. Je možné se přihlásit k odběru jen některých zpráv:
 - důležitá upozornění vedení obce – nepoteče voda, bezpečnostní incidenty apod.,
 - informace o kulturních, sportovních a společenských akcích,
 - zveřejněné novinky na webu obce.

Předpokládáme, že důležité zprávy budou chodit výjimečně, kulturní zprávy cca 2x měsíčně a 
novinky na webu i několikrát týdně. Sami se můžete rozhodnout, které zprávy chcete dostávat 
e-mailem a které pomocí sms. Zasílání zpráv bude možné kdykoliv změnit nebo zrušit.

Pro spolky, místní podnikatele a občany, kteří organizují nějakou akci tímto nabízíme možnost 
rozeslat  pozvánku  na  akci.  Pro  její  rozeslání  je  nutno  poslat  požadovaný  text  na  e-mail 
smejkal@obecbelec.cz.  Starosta  rozešle  zprávy  do 48 hodin.  Pokud potřebujete  něco  sdělit 
rychleji, je to většinou možné, stačí se domluvit na tel. 724189517.
Důležité  upozornění:  Vedení  obce si  vyhrazuje  právo zprávu opravit,  pozměnit  nebo vůbec 
nerozeslat bez uvedení důvodu. Nechceme občany zásobovat nevyžádanými zprávami.
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Návrh rozpočtu na rok 2013
Příjmy celkem 5 042 000 Kč
Paragraf Položka Popis paragrafu Popis položky Částka

1111 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé č. 400 000 Kč
1112 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 35 000 Kč
1113 Daňové příjmy Daň z příjmy fyzických osob z kapitál. v. 40 000 Kč
1121 Daňové příjmy Daň z příjmu právnických osob 450 000 Kč
1122 Daňové příjmy Daň z příjmu právnických osob za obec 150 000 Kč
1211 Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty 920 000 Kč
1351 Daňové příjmy Odvod z výtěžku a provozování loterií 5 000 Kč
1511 Daňové příjmy Daň z nemovitostí 350 000 Kč
1337 Místní poplatky Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 24 000 Kč
1341 Místní poplatky Poplatek ze psů 1 000 Kč
4112 Přijaté transfery Neinvestiční dotace na výkon státní správy 60 000 Kč
4134 Vlastní prostředky Převody z rozpočtových účtů 1 000 000 Kč

1032 2111 Pěstební činnost Příjmy z obecních lesů 1 360 000 Kč
1069 2131 Pronájmy pozemků Příjmy z pronájmu pozemků 165 000 Kč
2310 2111 Pitná voda Příjmy z poskytovaných služeb (vodné) 35 000 Kč
4341 2111 Sociální pomoc Vrácení půjčky 6 000 Kč
6310 2141 Peněžní ústavy Příjmy z úroků 5 000 Kč
6399 2222 Ostatní fin. operace Vrácení daní a nadměrné odpočty DPH 6 000 Kč
6402 2221 Finanční vypořádání Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP) 30 000 Kč

Financování celkem 1 800 000 Kč
Paragraf Položka Popis paragrafu Popis položky Částka

0000 8115 Financování Zůstatek finančních prostředků z min. let 1 800 000 Kč
Výdaje celkem 6 842 000 Kč
Paragraf Položka Popis paragrafu Popis položky Částka

1032 5021 Produkční činnosti Osobní náklady 20 000 Kč
1032 5139 Produkční činnosti Nákup materiálu 20 000 Kč
1032 5156 Produkční činnosti Pohonné hmoty 20 000 Kč
1032 5169 Produkční činnosti Nákup ostatních služeb 600 000 Kč
1032 6123 Produkční činnosti Dopravní prostředky 1 440 000 Kč
1069 5165 Pronájmy pozemků Podnájem pozemků 1 000 Kč
2212 5169 Místní komunikace Služby – zimní údržba 30 000 Kč
2212 5169 Místní komunikace Nákup ostatních služeb 20 000 Kč
2212 5171 Místní komunikace Opravy a udržování komunikací 380 000 Kč
2212 6130 Místní komunikace Nákup pozemků - silnice Bzová, MK 100 000 Kč
2310 5021 Pitná voda Osobní náklady 5 000 Kč
2310 5169 Pitná voda Nákup ostatních služeb 131 400 Kč
2310 5171 Pitná voda Opravy a udržování 30 000 Kč
2310 5362 Pitná voda Platby daní a poplatků 43 600 Kč
3316 5139 Zpravodaj Nákup materiálu 5 000 Kč
3316 5169 Zpravodaj Nákup ostatních služeb 15 000 Kč
3319 5021 Kronika Osobní náklady 5 000 Kč
3319 5139 Kronika Nákup materiálu 5 000 Kč
3392 5139 Zájmová činnost Nákup materiálu 30 000 Kč
3392 5169 Zájmová činnost Nákup ostatních služeb 30 000 Kč
3392 5175 Zájmová činnost Pohoštění 20 000 Kč
3392 5229 Zájmová činnost Příspěvky občanským sdružením 20 000 Kč
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3399 5194 Záležitosti kultury Věcné dary – jubilea, narození, pomůcky 20 000 Kč
3399 5194 Záležitosti kultury Dary – příspěvky škola, narození 20 000 Kč
3419 5021 Tělových. činnost Osobní náklady 5 000 Kč
3419 5139 Tělových. činnost Nákup materiálu 5 000 Kč
3419 5169 Tělových. činnost Nákup ostatních služeb 5 000 Kč
3419 5171 Tělových. činnost Oprava a udržování – hřiště v Bělči 150 000 Kč
3419 5175 Tělových. činnost Pohoštění 5 000 Kč
3421 5021 Volný čas dětí a ml. Osobní náklady 5 000 Kč
3421 6121 Volný čas dětí a ml. Budovy, stavby 1 050 000 Kč
3631 5154 Veřejné osvětlení Elektrická energie 15 000 Kč
3631 5171 Veřejné osvětlení Opravy a udržování 25 000 Kč
3631 6121 Veřejné osvětlení Budovy, stavby 40 000 Kč
3721 5169 Nebezpečný odpad Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
3722 5169 Komunální odpad Nákup ostatních služeb 70 000 Kč
3725 5169 Separovaný odpad Nákup ostatních služeb 20 000 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obcí Osobní náklady 60 000 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obcí Nákup materiálu 10 000 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí Pohonné hmoty 30 000 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
3745 5171 Péče o vzhled obcí Opravy a udržování 10 000 Kč
4356 5223 Denní stacionáře Neinvestiční transfery církvím 20 000 Kč
5512 5137 Požární ochrana Drobný hmotný majetek 20 000 Kč
5512 5139 Požární ochrana Nákup materiálu 20 000 Kč
5512 5156 Požární ochrana Pohonné hmoty 20 000 Kč
5512 5169 Požární ochrana Nákup ostatních služeb 20 000 Kč
5512 5171 Požární ochrana Opravy a udržování 20 000 Kč
6112 5023 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva 200 000 Kč
6112 5032 Zastupitelstvo Zdravotní pojištění 20 000 Kč
6171 5011 Místní správa Platy zaměstnanců v pracovním poměru 90 000 Kč
6171 5031 Místní správa Sociální pojištění 10 000 Kč
6171 5032 Místní správa Zdravotní pojištění 3 500 Kč
6171 5038 Místní správa Povinné úrazové pojištění pracovníků 1 500 Kč
6171 5137 Místní správa Drobný hmotný majetek 30 000 Kč
6171 5139 Místní správa Nákup materiálu 30 000 Kč
6171 5154 Místní správa Elektrická energie 70 000 Kč
6171 5161 Místní správa Služby pošt 5 000 Kč
6171 5162 Místní správa Služby telekomunikací 30 000 Kč
6171 5163 Místní správa Pojištění majetku a odpovědnosti 12 500 Kč
6171 5169 Místní správa Nákup ostatních služeb 80 000 Kč
6171 5173 Místní správa Cestovné 30 000 Kč
6171 5229 Místní správa Transfery DSO (Mikroregion Venkov) 4 000 Kč
6171 5362 Místní správa Platby daní a poplatků 3 500 Kč
6171 6121 Místní správa Budovy, stavby 350 000 Kč
6310 5163 Peněžní ústavy Bankovní poplatky 10 000 Kč
6330 5345 Převody vl. fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000 000 Kč
6399 5362 Finanční vypořádání Ostatní činnosti – Daň z příjmu 150 000 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu 56 000 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 5.042.000 Kč, výdaji ve výši 6.842.000 Kč, 
financování  ve výši  1.800.000  Kč  ze  zůstatku  minulých  let.  Rezerva  rozpočtu  činí  56.000  Kč. 
Rozpočet se bude schvalovat 27. prosince na zasedání zastupitelstva obce.
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 22. zasedání dne 13. prosince 2012
1. schválilo program 22. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
2. schválilo rozpočtový výhled na léta 2013 – 2015,
3. schválilo rozpočtové opatření č.  6/2012 – snížení  příjmů i výdajů o částku 585.000 Kč a 

změny ve výdajích mezi paragrafy ve výši 82.000 Kč a změny ve výdajích v rámci paragrafů 
ve výši 41.000 Kč,

4. schválilo příspěvek na náklady akce předsilvestrovské setkání ve Bzové ve výši 2.000 Kč.
5. schválilo uzavření dohody o provedení práce na práci s křovinořezem s Petrem Skyvou za 80 

Kč/hod s platností od 1.12.2012 do 31.12.2012,
6. schválilo mimořádnou odměnu Marii Melicharové ve výši 3.000 Kč hrubého,
7. schválilo  záměr  koupit  pozemky  parcelní  čísla  KN  1699/8,  1699/41,  1699/43,  1699/47, 

1699/48,  1699/49,  1699/50,  1699/51,  1699/52,  1699/53,  1699/54,  1699/55,  1699/56, 
1699/58,  1699/59,  1699/60,  1699/61,  1699/62,  1699/63,  1699/64,  1699/65,  1699/66, 
1699/67, 1699/68, 1699/69, 1699/70, 1699/72, 1699/73 o celkové výměře 6.125 m2 za cenu 
20 Kč/m2  s tím, že obec platí  náklady řízení  a pověřuje starostu uzavřít  s  majiteli  kupní 
smlouvy,

8. schválilo  uzavření  darovací  smlouvy  s  Diakonie  ČCE,  středisko  Rolnička,  Soběslav  na 
částku 18.000 Kč,

9. schválilo uzavření smlouvy s GORDIC spol. s r. o. na nákup licence programu „Prohlížečka 
základních registrů“za částku 4.000 Kč,

10. schválilo uzavření dodatku č. 1/2013 ke smlouvě 02/KOM/2012 se společností COMPAG 
VOTICE s.r.o. - sběr, svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu na území obce,

11. schválilo  uzavření  smlouvy  se  Sborem  dobrovolných  hasičů  Běleč  za  zajištění  svozu 
železného šrotu a likvidaci odpadu z kontejnerů ve výši 6.000 Kč,

12. schválilo uzavření  smlouvy se Správou a  údržbou silnic  Jihočeského kraje,  příspěvková 
organizace na posyp komunikace Běleč – Bzová za cenu 600 Kč vč. DPH za jeden posyp,

13. schválilo pronájem pozemků o výměře 38,205 ha společnosti Agrospol Mladá Vožice a.s. za 
podmínek stanovených v záměru pronájmu a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy a 
dále uzavřením podnájemní smlouvy na pozemky o celkové výměře 0,81 ha od společnosti 
Agrospol Mladá Vožice a.s.,

14. schválilo pronájem pozemků o výměře 11,65 ha Luboši Bartůňkovi, Běleč 23 za podmínek 
stanovených v záměru pronájmu a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy,

15. schválilo  pronájem  pozemků  o  výměře  0,513  ha  Janu  Fialovi,  Běleč  15  za  podmínek 
stanovených v záměru pronájmu a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy,

16. schválilo pronájem pozemků o výměře 1,5197 ha o.s. DANAR, IČ 26585570 za podmínek 
stanovených v záměru pronájmu a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy,

17. schválilo  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  2/2012  o  místním poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

18. schválilo udělení  plné moci pro zastupování  na valné hromadě Honebního společenstva 
Vilice  Františkovi Svatkovi ml. z Mladé Vožice,

19. schválilo výhledový plán investic na roky 2013 – 2020,
20. vyřadilo následující majetek z užívání: inventární čísla 6-055, 6-056, 6-057, 6-058, 6-049, 

6-053, 6-054 v pořizovací hodnotě 123.766,30 Kč – kontejnery, počítač,
21. schválilo poskytnutí příspěvku na opravu zvonů římskokatolické farnosti Šebířov ve výši 

2 000 Kč.
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Pozvánka na zastupitelstvo

Ve čtvrtek 27. prosince od 19:30 proběhne v zasedací místnosti OÚ 23. zasedání zastupitelstva.

Návrh programu:
  1. Schválení rozpočtu na rok 2013
  2. Žádost o dotaci z programu obnovy venkova 2013
  3. Vyúčtování dotací – program obnovy venkova 2012, dovybavení JSDHO
  4. Schválení dohod o provedení práce / dohod o pracovní činnosti
  5. Odkoupení pozemku pro klubovnu ve Bzové
  6. Různé, diskuse

Vyhláška 2/2012 o místním poplatku - odpad

Od 1. ledna 2013 vstoupí v platnost nová vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz 
systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních 
odpadů. Vyhláška stanoví prakticky stejné podmínky pro platbu poplatku jako v letošním roce 
– majitelé rekreačních objektů 250 Kč/rok, trvale bydlící občané 150 Kč/rok, občané do 15ti let 
a nad 80 let zdarma, platba poplatku je splatná do 31. března 2013.

Pozvánka na předsilvestrovské setkání v Bzové

OBČANÉ BZOVÉ ZA PODPORY OBCE BĚLČE ZVOU DNE 30.12.2012 NA „NEVADU“ 
NA PŘEDSILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ

Program:
14:00 – 15:30 SPORTOVNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI BEZ ROZDÍLU VĚKU
15:30 – 16:00 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ A PŘEDÁNÍ CEN
16:00 – 16:30 OBČERSTVENÍ 
16:30 – 18:30 DISKOTÉKA PRO DĚTI SE SOUTĚŽEMI
18:30 – 19:00 VYHODNOCENÍ DISKOTÉKOVÝCH SOUTĚŽÍ
19:00 PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ S IMPROVIZOVANOU HUDBOU 

-  Sportovní  soutěž  představuje  sáňkování  na  netradičních  prostředcích  a  v  netradičních 
kostýmech  (soutěží  i  dospělí).  Náhradním programem při  výrazné  nepřízni  počasí  bude 
sportovně zábavný pochod okolím Bzové s úkoly

- Doprovod mladších dětí rodiči je vítán 
- Občerstvení zajištěno - pro děti zdarma
- Donáška ochutnávky pokrmů na večerní posezení je vítána

Přijďte se pobavit
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, Pavel Rychlý
Nepodepsané články vydává redakce zpravodaje, odpovědný redaktor Stanislav Šmejkal


