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Životní výročí - blahopřejeme

Leden Miroslav Svatek Bzová 65 let
Únor Antonie Svatková Běleč 77 let

Jiřina Rychlá Bzová 81 let

Narození dětí - blahopřejeme

Prosinec Adéla Řásná Bzová
Únor Anežka Hejná Bzová

Co se chystá

Posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen se uskuteční v sobotu 9. března od 19 hodin ve 
společenské místnosti v Bělči.

Ve čtvrtek 14. března od 19:30 je na programu 26. zasedání zastupitelstva obce.

18. března od 16:00 proběhne na Městském úřadě v Mladé Vožici setkání občanů a majitelů 
nemovitostí  obcí  Běleč,  Mladá  Vožice  a  Šebířov  ve  věci  vyhlášení  přírodní  památky 
„Vlašimská Blanice“, kde bude možno podat námitky a zástupce KÚ zodpoví všechny dotazy.

Dalším sportovním kláním bude v dubnu golfový turnaj. Termín bude ještě upřesněn.

Nový místostarosta obce

5: ledna odstoupil místostarosta obce Josef Hájek a rezignoval z osobních důvodů na mandát 
v zastupitelstvu obce. Josef Hájek patřil k nejaktivnějším lidem v obci a za více než dvouleté 
působení zajistil pro Bzovou i pro celou obec hodně věcí.  Některé zůstaly většinou občanů 
nepovšimnuty,  ale  na  některé  budeme  narážet  stále,  příkladem  budiž  neúnavná  starost 
o bzovský  vodovod,  setkání  seniorů  na  střelnici  nebo  stále  trvající  příprava  nákupu  lesní 
techniky.  Protože  byl  v  zastupitelstvu  jediným občanem Bzové,  velkou  část  správy  Bzové 
zajišťoval sám. Tímto bych mu chtěl za dosavadní práci veřejně poděkovat.

Na zasedání zastupitelstva obce 14. ledna byl zvolen nový místostarosta obce – Jaroslav Čech. 
Byl bych velmi rád, kdyby naše spolupráce probíhala minimálně tak dobře jako dosud a přeji 
mu hlavně pevné nervy a řadu dobrých nápadů.

Stanislav Šmejkal, starosta
Samovýroba dřeva

Upozorňujeme občany, že je možné po dohodě s obcí provádět samovýrobu dřeva za již dříve 
zveřejněných podmínek (30 Kč za prostorový metr dřeva v nerentabilních porostech). Pokud 
máte o samovýrobu zájem, kontaktujte kancelář OÚ telefonicky (381 214 530) nebo e-mailem 
(info@obecbelec.cz). Čas od času je možné určité porosty jak v lese, tak mimo les, vyčistit a 
známí zájemci budou přednostně informováni.
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Místní poplatky

Místní poplatky podle nově schválených místních vyhlášek je nutné uhradit do 31. března 2013. 

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

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

Platba hotově na pokladně OÚ u paní Melicharové:
čtvrtek 21. března 2013 14 – 17 hodin
čtvrtek 28. března 2013 14 – 17 hodin

V případě, že projevíte zájem o sdělení  konkrétní částky, můžete se informovat telefonicky 
v kanceláři OÚ (381 214 530) nebo e-mailem (melicharova@obecbelec.cz).

Aktuálně řešíme

V obci byl zprovozněn informační emailový a SMS systém, pomocí kterého můžeme občanům 
zprostředkovat důležité informace, pozvánky na akce a další novinky.

Podali jsme žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rekonstrukci sociálního zařízení na 
Obecním úřadě v Bělči. Bez ohledu na výsledek dotačního řízení bude akce brzy zahájena.

Zastupitelstvo schválilo novou směrnici pro zadávání veřejných zakázek a schválilo vypsání 
osmi veřejných zakázek, které budou v nejbližších dnech a týdnech vypsány:
- Rekonstrukce sociálních zařízení v budově OÚ Běleč
- Dětské hřiště Běleč – doplnění velkého prvku
- Klubovna pro děti v Bělči – stavební práce, instalatérské práce, elektro práce
- Oprava místních komunikací ITHR – stejná technologie, kterou opravujeme již 2 roky
- Provozování vodovodů Běleč, Bzová – souvisí se změnou činnosti současného provozovatele
- Dodávky elektrické energie pro období 1.7.2013-30.6.2014

Starostové  13  obcí  na  Mladovožicku  se  dohodli  na  společném  postupu  ve  věci  rozšíření 
mateřské školy v Mladé Vožici. Školka bude ještě v roce 2013 rozšířena o jednu celodenní třídu 
pro 20 dětí, která bude umístěna v patře bývalé mateřské školy v Poplužní ulici. Potom by 
problémy s kapacitou MŠ měly ustat.  Pokud dostane Město Mladá Vožice dotaci,  vybuduje 
třídu „za své“, jinak se budou na vybudování finančně podílet i okolní obce včetně obce Běleč.

Připravujeme žádosti o dotace na silniční měřič rychlosti a dovybavení JSDHO.
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Vzpomínka na vánoční čas

Vánoční besídka
O zlaté neděli jsme se opět mohli potěšit pásmem vánočních básniček, říkanek, koled a skladeb, 
které pro nás připravily Mirka Čechová a Mirka Kuklová. Soubor malých hudebníků se utěšeně 
rozrůstá a v prosinci měl skutečně nabitý program - koncertoval například na adventních trzích 
MAS  Krajina  srdce 
v Mladé  Vožici  a 
v Chotovinách,  na 
posezení  seniorů  ve 
Slapsku,  v  kostelích 
v Mladé  Vožici  a 
Janově,  na  besídce  ve 
Vilicích  a  na  akcích 
pořádaných  ZŠ  Mladá 
Vožice. Děkujeme všem 
za pohodu, kterou svými 
vystoupeními  dokáží 
šířit  a  přejeme  jim  do 
letošního  roku  spoustu 
dalších vydařených akcí.

Zpívání u stromku v Bělči
Na Štědrý den odpoledne se u vánočního stromku na návsi v Bělči sešlo na 60 lidí, kteří na 
chvíli odložili stranou poslední vánoční přípravy nebo ovladač od televize, přišli si zazpívat 
vánoční  koledy  a  popřát  hezké  svátky  svým sousedům a  známým.  Případnou zimu zahnal 
výborný  teplý  čaj  a  punč.  Pásmo  koled  bylo  zakončeno  krásnou  písní  Leonarda  Cohena 
Hallelujah. Pak jsme ještě chvíli postáli, popovídali si se svými blízkými a rozešli se s hřejivým 
pocitem na srdci zpět do svých domovů. /red/

Štědrovečerní koledy v Bzové
Letošní  Štědrý  večer,  krátce  po  rozbalení 
dárků, se sešli občané Bzové u kapličky před 
ozdobeným  vánočním  stromkem  při  zpívání 
vánočních koled. Toto zpívání se naplánovalo 
na  poslední  chvíli,  a  proto  velmi  překvapila 
účast  31  Bzováků.  Všichni  se  snažili  přidat 
k flétnám  děvčat  Šmídových  a  především 
k virtuózní  kytarové  produkci  pana  Vepřeka. 
Někdo  sice  přispěl  svým  zpěvem  jen  velmi 
málo, ale určitě všichni rádi v tento slavnostní 
večer viděli své sousedy a popřáli jim „šťastné 
a veselé“. Vzhledem k velkému zájmu o tuto 
akci pořadatelé slibují, že se bude akce příští 
rok  opakovat  a  že  připravenost  bude  lepší 
(tištěné zpěvníky, občerstvení).

Pavel Rychlý 
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Předsilvestrovské setkání

Těsně před Silvestrem, 30.  prosince,  se  konalo ve  Bzové Předsilvestrovské setkání.  Hlavní 
součástí  odpoledního  programu  mělo  být  „sáňkování  na  netradičních  prostředcích  a 
v netradičních kostýmech“, které mělo navodit tu správnou veselou předsilvestrovskou náladu. 
Bohužel  počasí  nám nepřálo,  museli  jsme  přejít  k  náhradnímu programu,  a  sice  sportovně 
zábavnému pochodu okolím Bzové.  Chvíli  jsme museli  čekat  na opozdilce,  ale nakonec se 
k odpolednímu programu sešlo 11 bzovských dětí. Jedenáct se však špatně dělí na družstva. 
Situaci naštěstí zachránila Hanka Rychlá, která se ochotně přidala ke družstvu  „Nosorožců“, 
snad  proto  tedy  byl  výsledný  průměrný  věk  Nosorožců  18  let.  Síly  tedy  byly  vyrovnané. 
Medvědi,  Tygři  a  Nosorožci  si  zvolili  kapitány a  vyrazili  do  soutěže.  Čekalo  je  shazování 
plechovek, jízda na bobech (snad jen to nám trochu připomnělo zimní radovánky),  skákání 
panáka, znalostní hmatová soutěž a jízda zručnosti na čas.

Jízda zručnosti  vyvolala  největší  nadšení  a  ve všech probudila  sportovního ducha a  snad i 
kousek komediantského nadání. Dobrou náladu povzbudil i pan starosta, který s kočárkem a 
malým Pavlíkem,  s  rychlostí  velmi  překvapivou a  širokým úsměvem sobě vlastním,  projel 
celou dráhu jako předjezdec. Poté s vervou nastoupily všechny tři týmy ke štafetovému závodu. 
Použitá  dětská  plastová  odstrkovadla  a  dětské  tříkolky  byly  však  pro  většinu  soutěžících 
nepřiměřeně malé a většina zápolila s problémem, jak na ně srovnat své dospívající údy.

Po malém občerstvení jsme se hrou přesunuli na Nevadu. Děti si chvilku oddechly, ale jakmile 
uslyšely  své  oblíbené  písničky,  byly  všechny  na  parketu.  Byl  dost  problém  je  uklidnit  a 
nadchnout pro soutěže, když však zaslechly hlasité povzbuzování svých rodičů, hned se v nich 
probudil sportovní duch. Soutěže spočívaly v různých tanečních a zručnostních dovednostech. 
Po vyhodnocení soutěží, malém občerstvení a předání cen se děti rozešly s tím, že až napadne 
sníh, tak si to sáňkování vynahradíme.
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Odpolední dětská diskotéka přešla plynule v předsilvestrovské setkání pro dospělé. Dospělých 
se sešlo méně, a proto bylo večerní setkání skromnější. Skromnější však určitě nebylo účastníky 
donesené občerstvení a velmi přátelská a družná nálada, která nám může být povzbuzením do 
dalších akcí. 

Pavel Rychlý

Tříkrálová sbírka

Dne 6. 1. 2013 v 9 h se sešlo celkem 10 dětí na návsi ve Bzové před kapličkou, kde měly sraz 
na tříkrálovou sbírku. Po chvíli přijel i pan farář Jaroslav Karas, který udělil přítomným dětem 
požehnání a po společné krátké modlitbě se vydaly koledovat od domu k domu.V čele malého 
průvodu šli opravdoví 3 malí králové, 2 dospělé osoby paní Bednářová a Čechová, za nimi 
doprovodné nástroje  v podobě fléten a  klarinetů.  Na krku nesli  kasičku a  v každé chalupě 
kromě písně „ My tři králové“ také obdarovávali lidi cukříky a kalendáříky od Charity Česká 
Republika, která tuto sbírku pořádá. Zájemcům též napsali požehnání na dveře: K+M+B 2013. 
Lidé nám otevřeli skoro ve všech staveních a byli opravdu štědří. Setkali jsme se i s fialovou 
bankovkou, kterou také někdo přispěl. Téhož dne odpoledne tj. 6. 1. se průvod přestěhoval do 
Bělče, kde koleda začala ve 13 h. I tady jsou občané velice příjemní a nenechali se zahanbit a 
také mohutně přispívali. Možná je to i tím, že tato sbírka zde probíhá již 3. rokem a má kladný 
ohlas. Děti kromě finančních příspěvků do kasičky získaly také 2 igelitové tašky sladkostí, jež 
si po skončení akce rozdělovaly na obecním úřadě v Bělči, kde měly malé občerstvení s čajem a 
štrúdlem. Počasí nebylo nejlepší, protože chvílemi dost foukalo a pršelo.

Dne  7.  1.  se  jelo  na  koledu  do  Vilic  a  do  Zátiší  ve  stejné  sestavě,  tedy  10tičlenný  tým 
koledníků. Zde dětem pomáhala paní Marie Kudrnová, která je místní občankou a tak ví, ve 
kterých domech lidé bydlí a co jsou jen rekreační chalupy. V těchto obcích se konala sbírka 
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poprvé a tak jsme nevěděli, jak to lidé přijmou, avšak byli jsme mile překvapeni jejich ochotou 
i vstřícností. Kasička se pomalu plnila a někteří dárci měli plno práce s tím, aby protlačili svůj 
dar dovnitř. Malé občerstvení jsme dostali u pana Cirmona ve Vilicích a bylo to opravdu velice 
milé, protože nám téměř při celé koledě pršelo za krk i do nástrojů a vládlo sychravo. 

Dne 14. 1. jsme se domluvili, že zkusíme zakoledovat i v Šebířově. Během týdne napadlo přes 
10 cm sněhu a trochu umrzlo. Nastala tedy ta pravá zimní atmosféra, která k lednu patří. Ovšem 
z desetičlenného průvodu zbyla jen polovina, 5 dětí a 2 dospělé. Na pomoc nám přišla paní 
Marie Chomátová, která radila králům, u kterých dveří zvonit a u kterých je to zbytečné. Opět 
jsme měli  trochu obavy, které se záhy rozplynuly, protože i šebířovští nezůstali pozadu a hojně 
přispívali do již tak plné kasičky. Zázemí po ukončení sbírky jsme našli u paní Chomátové, 
která dětem uvařila horký čaj a nabídla i buchtu.

Co říci závěrem? Největší poděkování  patří určitě všem dárcům, protože díky nim se můžeme 
chlubit částkou 18 336,-Kč, kterou jsme v porovnání s loňskem překročili o 150%. Dále veliká 
úcta i dík patří samotným koledníkům, kteří byli ochotní absolvovat tento náročný program 
v tak děsném počasí. Bez jejich ochoty by se nevybralo tolik peněz. Takže ještě jednou veliké 
díky, všem koledníkům!!! Další osoby, kterým náleží také díky, jsou paní Dana Bednářová a 
paní Čechová, které zastřešovaly celou sbírku a zajišťovaly technický servis formou dopravy a 
dohledu nad dětmi. Někdo z vás by se nyní možná zeptal, proč jsem se o této akci rozepsala tak 
podrobně? Možná proto, že mám radost, že mezi námi žijí lidé štědří, kterým není lhostejný 
osud jiných a možná i proto, že všichni koledníci jsou žáky školy z Mladé Vožice a dělají čest 
nejen sobě ,ale i jí.

Mirka Čechová
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Maškarní průvod 2013

Po několikaleté odmlce se letos znovu uskutečnil maškarní průvod. Rozhodování pořadatelů, 
zda  ano  či  ne,  bylo 
letos  opravdu  těžké. 
Jako  již  po  několik 
předchozích  let  se 
nepodařilo  zajistit 
hudební  doprovod  a 
zájem  o  účast 
v průvodu  byl  také 
velmi  opatrný. 
K průvodu  se  různě 
přihlašovali  a 
odhlašovali účastníci a 
nakonec  se  sešlo 
celých  17  masek. 
Velkorysé  bylo  však 
přijetí  maškar 
u obyvatel  obce. 
Hospodyně  nabízely 
tradiční  koblížky, 
obložené  chlebíčky  a 
někdy  i  lahůdkové 

klobásky. Hospodáři většinou poctili maškary něčím ostřejším ze spíže a většinou přidali ještě 
něco na cestu - dle množství až na konec světa.
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Téma maškar snad nejlépe vyhovělo všem, kteří neměli ještě voleb dost - zřídili jsme království 
Bělečské  a  volili  nového  krále.  Role  starého  odstupujícího  krále  se  ujal  symbolicky  pan 
starosta.  Vzal si  oblek se znakem velmi podobným obecnímu, žezlo s korunou, zlaťáky do 
měšce a vyrazil na obchůzku „svých poddaných“. Jeho tři synové se ucházeli o přízeň voličů a 
nabízeli  obyvatelům „království“ všemožné výhody a úplatky. Veškeré jejich nekalé snažení 
však bylo marné a volba skončila nerozhodně.  Následnou hádku kraleviců ukončil „král“ a 
všem slavnostně oznámil,  že se vlády nevzdá a „svým poddaným“ bude vládnout dál sám. 
Potlesk přítomných diváků byl odměnou maškarám za snahu a i snad projev radosti nad tím, že 
starý „král“ zůstává.

Pavel Rychlý

Karneval

Dne 16. 2. uspořádaly maminky z Bělče pro děti tradiční karneval na obecním úřadě v zasedací 
místnosti.  Začátek  ve  14  h  přilákal  asi  20  dětí  a  v  průběhu  karnevalu  přišly  ještě  3. 
Nejmladšímu bylo půl roku a nejstarším 11 let. Věkový průměr činil 6 let. O program se starala 
paní Čechová a odměny rozdávala paní Břendová. Masky si mohly zúčastnit 3 soutěží, jejichž 
hlavním tématem byly papírové roličky. Nejvíce děti bavila židlovaná a samotný tanec masek, 
kdy mohly ukázat svoje umění. Od obce jsme měli připravené balíčky, které obsahovaly jak 
sladkosti, tak i drobné ceny z papírnictví. V 16 h zazněla poslední píseň, po které byl karneval 
ukončen a všichni odešli spokojeně domů.

Mirka Čechová
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Turnaj ve stolním tenise

Poslední únorovou sobotu opět patřila budova obecního úřadu sportovcům. Své síly v pátém 
ročníku tenisového turnaje přišlo změřit 9 mužů, 9 žen a 7 dětí. Ve všech kategoriích se hrálo 
systémem každý s  každým,  nejlepší  čtyři  muži  poté  postoupili  do  klasického  pavouka.  Po 
napínavém finále se uskutečnilo slavnostní předání cen a pohárů vítězům. Následovala tradiční 
taneční zábava se skupinou Honza a Martin band.

Děti
1. Michal Fiala
2. Petr Kubále
3. Roman Břenda

Ženy
1. Jana Bervidová
2. Denisa Kubálová
3. Jana Vepřeková

Muži
1. Pavel Krejčí
2. Stanislav Břenda
3. Petr Kubále

Zpráva o hospodaření v obecních lesích v roce 2012

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.

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem
Tržba za dřevo 396 755 Kč 417 132 Kč 416 463 Kč 20 715 Kč 1 251 065 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 8 793 Kč 58 263 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 19 121 Kč 108 408 Kč
Hospodářský výsledek 227 840 Kč 207 655 Kč 264 455 Kč 6 657 Kč 706     606     Kč  

Hospodaření dopadlo výrazně lépe, než byl předpoklad, výnosy byly vyšší, než jsme původně 
odhadovali,  náklady byly nižší.  v roce 2013 a v dalších letech předpokládáme hospodářský 
výsledek ve výši 500 000 – 600 000 Kč.
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Příspěvky a dary

Obec Běleč na přelomu roku přispěla na některé veřejně prospěšné aktivity. Na svém zasedání 
27.  prosince  zastupitelstvo  schválilo  příspěvek  na  činnost  Babyboxu  v  Táboře.  4.  února 
proběhlo za účasti předsedy senátu ČR, krajských radních a představitelů měst, obcí a sponzorů 
slavnostní otevření Babyboxu v budově G-centra v Táboře.

Již dříve byl schválen příspěvek ve výši 5.000 Kč divadelnímu ochotnickému spolku Maškary 
na představení v Mladé Vožici. Část daru (3.000 Kč) byla použita k zaplacení pronájmu sálu 
v Mladé Vožici  při  hraní  Hadriána z  Římsů v listopadu 2012.  Spolek v roce 2012 odehrál 
3 představení – v květnu ve Vilicích, v říjnu v Načeradci a v listopadu v Mladé Vožici.

Výsledky prezidentské volby

Ve dnech 11. a 12. ledna (1. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 proběhla volba prezidenta 
republiky. V obci vyhrál v obou kolech Miloš Zeman, stejně jako v celé České republice.

V  prvním  kole  získal  Miloš  Zeman  20  hlasů  (19,61 %),  Karel  Schwarzenberg  19  hlasů 
(18,63 %), Jan Fischer a Jiří Dienstbier po 17 hlasech, Zuzana Roithová 10 hlasů, Vladimír 
Franz 7 hlasů, Jana Bobošíková 6 hlasů, Přemysl Sobotka 4 hlasy a Taťána Fischerová 2 hlasy. 
Ve druhém kole obdržel Miloš Zeman 55 hlasů (61,11 %) a Karel Schwarzenberg 35 hlasů 
(38,88 %).  Prvního kola  voleb se  zúčastnilo  102 voličů (70,34 %),  druhého kola  90 voličů 
(65,22 %).  Volby  byly  mimořádné  deseti  vydanými  voličskými  průkazy.  Poděkování  patří 
volební komisi ve složení P. Kubále, J. Neradová, H. Rychlá, P. Šmídová a E. Kopecká.

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 23. zasedání dne 27. prosince 2012
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo schodkový rozpočet  obce Běleč s  příjmy ve výši  5.042.000 Kč, výdaji  ve výši 

6.842.000 Kč a financováním ve výši 1.800.000 Kč,
3. schválilo  podání  žádosti  z  programu  Jihočeského  kraje  „Program  obnovy  venkova 

jihočeského kraje v roce 2013“ ve výši 200.000 Kč (celkový rozpočet projektu 333.500 Kč),
4. vzalo  na  vědomí  závěrečnou  zprávu  k  vyúčtování  grantu  poskytnutého  z  grantového 

programu na podporu ÚPD obcí,
5. schválilo uzavření dohod o provedení práce,
6. schválilo  odkoupení  částí  pozemků parcelní  číslo  KN 968/4  a  968/3  od Pavla  Rychlého 

o výměře do 1.100 m2 za cenu 100 Kč/m2 s tím, že obec obstará geometrický plán,
7. projednalo  zařazení  projektů  pro  období  let  2014  -  2020  do  databáze  projektů  DSO 

Mikroregionu VENKOV, která bude nedílnou součástí Integrované strategie území, které pro 
období  let  2014  -  2020  připraví  OS  MAS  Krajina  srdce  a  zařazuje  akce  do  Místního 
programu obnovy venkova na roky 2013-2020,

8. schválilo poskytnutí příspěvku na činnost občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – 
Statim ve výši 5.000 Kč,

9. schválilo rozpočtové opatření č. 7/2012 – zvýšení příjmů i výdajů o částku 800 Kč a změny 
ve výdajích mezi paragrafy ve výši 2.000 Kč,
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10. neschválilo záměr prodat část pozemku parcelní číslo KN 178/2,
11. schválilo  záměr  prodat  část  pozemku  parcelní  číslo  KN  1643/1,  ostatní  plocha, 

v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice o výměře cca 85 m2 s tím, že kupující uhradí 
náklady na zápis do katastru nemovitostí a vypracování geometrického plánu.

Zastupitelstvo obce na svém 24. zasedání dne 17. ledna 2013
1. schválilo program zasedání,
2. zvolilo místostarostou obce Jaroslava Čecha, trvale bytem Běleč č.p. 11,
3. rozhodlo o o odměně za výkon funkcí neuvolněného člena zastupitelstva - místostarosty obce 

ve výši 4.000 Kč. Odměna se přiznává od 17. 1. 2013,
4. schválilo směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek,
5. vyloučilo možnost  použití  účtu obce u České národní banky, který bude zřízen, k příjmu 

výnosů daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně obci podle zákona upravujícího 
rozpočtové určení daní,

6. schválilo vyúčtování dotace na nákup ochranných pomůcek a dovybavení JSDHO,
7. schválilo vyúčtování dotace na opravu místních komunikací z Programu obnovy venkova 

2012,
8. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. prosinci 2012,
9. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích ke dni 31. prosince 2012,
10. schválilo napojení domu č.p. 18 v Bělči do obecní kanalizace,
11. rozhodlo, že nemá v plánu vyřezávat dřeviny v tzv. „křížových cestách“,
12. schválilo výšku sněhové pokrývky, při které se bude odstraňovat sníh, a to 5 cm.

Zastupitelstvo obce na svém 25. zasedání dne 21. února 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo rozpočtové opatření  č.  1/2013 – zvýšení v příjmech o 684 082 Kč,  ve výdajích 

o 833 041 Kč,  financování  o  148 959 Kč,  změny ve výdajích  v  rámci  paragrafů  v  částce 
100 400 Kč,

3. schválilo  ukončení  pracovní  smlouvy a  uzavření  smluv o pracovní  činnosti  na rok 2013 
v rámci schváleného rozpočtu pro místní správu a zmocnilo  starostu  uzavírat  dohody 
o pracovní činnosti a úkolovat zaměstnance kanceláře podle potřeb kanceláře,

4. schválilo uzavření smlouvy o běžném účtu s Českou národní bankou uzavřené dne 31. ledna 
2013,

5. schválilo uzavření kupní smlouvy s WOOD & PAPER a.s. na prodej 75 prm brusného dřeva,
6. schválilo uzavření smlouvy o provozování úpraven s BART INSTA s.r.o. na první pololetí 

2013 s cenou plnění 7.000 Kč měsíčně bez DPH,
7. schválilo vypsání výběrových řízení podle návrhu starosty,
8. požádalo  vedení  Jihočeského  kraje  o  podporu  města  Mladá  Vožice  a  jeho  projektu 

směřujícímu ke zvýšení kapacity předškolního zařízení v Mladé Vožici. Rovněž požádalo, 
aby městu Mladá Vožice byla poskytnuta podpora v plné výši,

9. schválilo seznam podpořených akcí a limity pro náklady na tyto akce dle seznamu.
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