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Životní výročí - blahopřejeme

Červenec Marie Břendová Běleč 65 let
Marie Bednářová Běleč 77 let
Anežka Dobešová Běleč 87 let

Srpen Jaroslav Javorský Běleč 65 let
Jaroslav Hubenka Běleč 86 let

Říjen Miluška Filipová Běleč 85 let
Listopad Jan Fiala Běleč 65 let

Emilie Dvořáková Běleč 78 let
Josef Svoboda Běleč 80 let
Stanislav Svatek Bzová 86 let

Prosinec Anežka Kubálová Běleč 77 let
Emilie Bartůňková Běleč 81 let

Narození dětí - blahopřejeme

Červenec Sofie Váchová Běleč

Co se chystá

V  pondělí  30.  prosince  od  19:30  se  uskuteční  38.  zasedání  zastupitelstva obce.  Návrh 
programu je k nahlédnutí na poslední straně zpravodaje.

Silvestrovská  zábava se  koná  v  úterý  31.  prosince  od  19  hodin  ve  společenské  místnosti 
v Bělči.

V  první  polovině  ledna  2014  bude  v  Bělči  i  Bzové  opět  obcházet  skupinka  koledníků 
s Tříkrálovou sbírkou.  Přesný termín bude upřesněn na plakátcích na nástěnkách.  Předem 
děkujeme všem dárcům. Více informací o akci naleznete také na www.trikralovasbirka.cz

Svoz komunálního odpadu

Plánovaný svoz komunálního odpadu se přesouvá z 31. prosince na pondělí 30. prosince 2013.

Termíny svozu odpadů v roce 2014 – vždy v úterý
14. ledna
28. ledna

8. dubna
22. dubna 15. července 7. října

21. října
11. února
25. února 13. května 5. srpna

26. srpna
4. listopadu

18. listopadu

11. března
25. března

3. června
24. června 16.9.2013

2. prosince
16. prosince
30. prosince
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Aktuálně řešíme

Hlavní  činností  v  posledním měsíci  je  dokončení  všech  stavebních  akcí.  Podařilo  se  nám 
dokončit naplánované akce týkající se oprav komunikací a jsou prozatím uzavřeny i práce na 
hřišti. Jsou namontovány nové ventily na vodovodu a nový hydrant.

V  současné  době  zbývá  doúčtovat  rekonstrukci  sociálního  zařízení  na  Obecním  úřadě  a 
dokončit, převzít a doúčtovat klubovny pro děti nad hasičskou zbrojnicí. Ihned po ukončení 
prací bude následovat kolaudace a žádost o proplacení dotace.

S paní Svatkovou (Běleč č.p.16) projednáváme dokončení hřiště v Bělči, doufejme, že se věci 
podaří dovést do zdárného konce. Budeme se snažit být navzájem dobrými sousedy.

Nebudeme  se  tvářit,  že  se  vše  podařilo  podle  našich  představ.  Nepodařilo  se  nám vypsat 
výběrové řízení na dodávku lesní techniky, tato bude zakoupena až v roce 2014. Soudní pře 
ohledně hospodaření v lesích do roku 2010 se prakticky nikam neposunula, k ukončení sporu 
by  mělo  dojít  během roku  2014.  Ve  výkupu  pozemků  pod  komunikacemi  jsme  postoupili 
o několik krůčků a dohodli několik dalších smluv.

Aktuálním problémem je  vyřazení  komunikace  Běleč  –  Bzová ze  Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje (krajský územní plán). Podali jsme proti vyřazení námitku a podnikneme co 
nejvíce kroků, aby si Jihočeský kraj toto rozmyslel. Myslím, že není v zájmu nikoho, aby se 
veškerá tranzitní doprava vrátila do Elbančic, ale pokud budou úředníci trvat na svém, jsme 
připraveni omezit tonáž přes Bzovou a tím donutit kamiony, aby se míjely v Elbančicích.

V nejbližších dnech bude docházet k velkému přesunu kompetencí a odpovědností, týkajících 
se vedení účetnictví  a administrativy s tím spojené.  Účetní  agendu, placení faktur a vedení 
pokladny si od 1. ledna 2014 přebírají plně zastupitelé.

Připravujeme se na další etapy již rozjetých akcí – dokončení hřiště v Bělči, u komunikace 
Běleč – Bzová bude opraven okraj asfaltovým recyklátem a necháme vyfrézovat taluty. Čeká 
nás jarní část výsadby stromů – od Bzové k Bělči a prozatím blíže neurčená alej v Bělči.

18. prosince proběhlo jednání s dotčenými orgány – cyklostezky Mladá Vožice – Běleč a Běleč 
– Bzová. Rádi bychom připravili v roce 2014 podklady a pozemky tak, aby bylo možno požádat 
o dotaci koncem roku 2014. Čeká nás dost práce, ale projekt je realistický a proveditelný.

Zastupitelstvo  projednává  další  možnosti  financování  akce  „Most  přes  Blanici“  pod 
Šelmberkem. Sháníme projektanta, který připraví studii nákladů na projekt a následně na most.

Přístup obce Běleč k investici do rozšíření mateřské školy v Mladé Vožici zajistil našim dětem 
místo v mateřské škole, čímž jsme dosáhli cíle – zajistit bělečským dětem mateřskou školu.

V rámci mikroregionu Venkov se snažíme zjistit možností získání většího množství prostředků 
na opravy komunikací z regionálního operačního programu.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Poděkování za sbírku „Pomozte Michalce!“

Chtěli bychom všem moc poděkovat za letní sbírku pro naši Michalku. Moc děkujeme všem, 
kdo jste přispěli do kasičky nebo poslali peníze na účet. Dále bychom chtěli poděkovat všem 
dětem a dospělým, kteří jste pomáhali a vystupovali na koncertech. Celkově se podařilo vybrat 
123 279 Kč.

Děkujeme zejména následujícím:
- společnosti IDSC spol. s r.o. za dar ve výši 20 000,- Kč
- společnosti KOH-I-NOOR a.s. Mladá Vožice za dar ve výši 15 000,- Kč
- Římskokatolické farnosti v Mladé Vožici za organizaci koncertu v Kapli Nanebevzetí Panny 
Marie  na  Hradě  v Mladé  Vožici,  kde  byla  umístěna  pokladnička  a  dále  také  za  umístění 
pokladničky během nedělních bohoslužeb ve farnostech v Mladé Vožici, Šebířově, Smilových 
Horách,  Nové Vsi,  Vrcholtovicích  a  Hlasivu  -  do  této  pokladničky se  podařilo  shromáždit 
26 228,- Kč
- Římskokatolické farnosti Tábor - Klokoty za organizaci koncertu na Poutním místě Klokoty 
v Táboře, při kterém bylo shromážděno 10 000,- Kč
-  prodejně  Jednota  Mladá  Vožice,  která  nám  umožnila  umístění  pokladničky,  kde  bylo 
shromážděno 9 936,- Kč
-  prodejně  Flosman  Mladá  Vožice,  kerá  nám  umožnila  umístění  pokladničky,  kde  bylo 
shromážděno 6 045,- Kč
-  všem účinkujícím,  kteří  vystupovali  na benefičních  koncertech:  Evě Matoškové-Růžkové, 
Radkovi Malotínovi, Mirce Kuklové, Ladislavu Šotkovi, pěveckému sboru učitelek ZŠ Mladá 
Vožice,  Elišce Mrázkové,  Pavlíně Káškové,  Romanu Břendovi,  Vítězslavu Čechovi,  Heleně 
Říhové, Lence Kazdové, Rudovi Šedivému a všem dětem ze sboru zobcových flétniček...

Hned 5 července jsme s Michalkou odjeli do lázní do Klimkovic na Klim terapii. Michalka 
intenzivně cvičila denně 3 hodiny po dobu čtyř týdnů. Michalka díky teto terapii může kvalitně 
sedět a dokonce se naučila sama posadit!

Co je Klim terapie?
Pohybová terapie KLIM-THERAPY probíhá v místnosti, jejíž součástí je mimo jiné i speciální 
UEU cvičební box, stabilizační oblečky a další 
pomůcky, které využívá fyzioterapeut při:
- zahřívacím cvičení a hluboké masáži tkání
- neuromobilizaci horních i dolních končetin
-  redukci  napětí  a  smyslových  integračních 
technikách
- potlačení patologických pohybových návyků
-  nácviku  a  zapamatování  si  správných 
pohybových návyků
-  procvičování  a  zpevnění  specifických 
svalových pohybových skupin
- cvičení na progresivní tělesnou odolnost
-  nácviku  rovnováhy,  koordinace  a 
vytrvalostním tréninku
- přenášení váhy těla, funkcionální aktivitách a nácviku chůze
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Z výtěžku sbírky byla  uhrazena Klim Therapy v ceně 86 740 Kč.  Dále byla pro Michalku 
zakoupena speciální autosedačka do auta za 14 800 Kč a speciální cvičící lehátko na cvičení 
doma za 21 800 Kč. V květnu nebo červnu budeme Klim terapii opakovat, aby to mělo co 
největší efekt.

Opravdu za pomoc všem moc děkujeme!
Bednářovi

Výsadba ovocných stromků v Bělči

Neděle 17. listopadu, chladno, mlha hustá tak, že by se za ni Rákosníčkův rybníček rozhodně 
stydět nemusel. I přesto panoval u křížku nade vsí čilý ruch. Sešli se zde hasiči a jejich rodinní 
příslušníci, aby přiložili ruku k dílu v rámci projektu Venkovské tradice v krajině II, jehož cílem 
je  mimo jiné  podpořit  výsadbu  tradičních  ovocných  dřevin  v  krajině.  Zima ani  mlha  nám 
nevadily a nad Bělčí brzy vyrostl malý sad celkem 25 švestek, rynglí a mirabelek. Podél silnice 
do Mladé Vožice bylo ve dvou etapách vysázeno 21 mladých třešní. Později bylo také vysázeno 
5 jeřábů u Obecního rybníka. Děkujeme všem za účast a těšíme se na plody společného díla.
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Co to je cesta?

Usmíváte se? Zdá se vám to jako směšná otázka? Do jisté míry máte určitě pravdu. Když se na 
to zeptám našich malých slečinek – vnuček, mladší Markéta mávne rukou a ukáže směrem, 
kudy přijíždíme k domu s patřičným výrazem, že jí otravuju hloupými otázkami, a o chlup 
starší Anna řekne „no…, je to tam, kudy chodíme…“. Mají obě dozajista pravdu. A krátký 
„výlet“ do encyklopedie…  Cesta je pozemní komunikace zpravidla nižší třídy a kvality než  
silnice,  zejména  nezpevněná,  avšak  v  některých  nářečních  oblastech  jsou  pod  pojem  
zahrnovány i silnice. Většina cest je zařaditelná pod pojem polní cesty nebo lesní cesty. Typické  
cesty jsou jednopruhové a dvoustopá vozidla se na nich mohou míjet jen se zvýšenou opatrností  
nebo  jen  na  rozšířených  místech.  Termínem  „cesta“  se  obvykle  označují  komunikace  
uzpůsobené  k  provozu  automobilů,  potahů  nebo  pojízdných  strojů  a  speciálních  vozidel;  
komunikace určené jen pro pěší, cyklisty, jezdce na koních nebo obdobný provoz se obvykle  
označují jako stezky nebo pěšiny (Wikipedie).

Jasně, to my všichni přeci dobře víme. Můžeme pokračovat dál v různých definicích, můžeme 
se  uchýlit  třeba  k  přeneseným  výkladům,  že  jde  o  příběh,  o  životní  pouť,  veselejší, 
strastiplnější, s dobrým – špatným koncem atd.  Ale jedno je asi všem jasné a zřetelné.: 
je to cosi, co odněkud někam vede. 

V okolí našich příbytků bylo cest mnoho. O mnohých ještě pamětníci vypráví, některé však již 
dokládají pouze staré mapy. Ne jinak je tomu i ve Bzové. Jedna z nejdůležitějších dávných cest 
vedla ze Bzové přes místo V kamení až do Šebířova. Byla podle všech zvyklostí lemována 
křížky, od bzovské kapličky, přes křížek na střelnici, Boží muka V kamení (které mimochodem 
moc pěkně opravil a udržuje pan Svatek – čp. 3), další pak u šebířovského mlýna a kostela. Tato 
spojnice byla, a je vždy pro Bzováky velmi důležitá. Umožňuje jim jednak přístup k vlastním 
pozemkům, ale vede také k šebířovskému filiálnímu kostelu sv. Havla,kam mnozí chodí na 
pravidelné  liturgie,  na  pohřby  i  na  hroby  svých  blízkých.  Po  spojení  pozemků  však  tato 
původně  úvozová  cesta  byla  zavezena  a  každoročně  rozorávána.  Tento  rok  se  nám  však 
s podporou zastupitelstva a občanského sdružení MAS – krajina srdce podařilo cestu obnovit. 
Na podzim se sešlo  pár  nadšenců a  vytýčené místo  si  osadili  ovocnými stromy.  Pamětníci 
vzpomínali mimo jiné na to, že do počátků sedmdesátých let dvacátého století tudy chodilo 
každé léto do Šebířova procesí.

Žijeme příliš rychle. Zpravidla potřebujeme pouze velké = silné (od tohoto slova odvozené) 
silnice. Potřebujeme je pro naše silná, rychlá auta. Tam, kde není cesta, tam si vjedeme silným 
autem,  traktorem,  strojem  gigantických  rozměrů  a  schopností.  Dnes  jsme  schopni  všeho 
možného, nedávno ještě zcela nemožného. Ale žijeme v překrásném kraji plném cenných tradic 
a pamětihodností a k přežití potřebujeme paměť, vědomí a velmi naléhavě také vztah k těmto 
hodnotám. Zničit se dá cokoliv velice rychle. My si nyní obnovili naši cestu… a můžeme si 
nyní s chutí vyšlápnout na špacír po cestě, po které po staletí chodili naši (vaši :) ) předkové. 
Zase jsme o kousek blíže k lepší budoucnosti.

Jana Vepřeková, Bzová, čp.2
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Jenom doplníme, že na levé straně cesty se nachází 16 švestek, na pravé straně potom 10 třešní, 
4 švestky a 2 jeřáby. 
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Poděkování hasičům

České Budějovice, dne 1. července 2013

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolte mi, abych touto cestou poděkoval jednotce sboru dobrovolných hasičů Vaší obce za 
vzornou spolupráci při likvidaci následků povodní, které zasáhly území našeho kraje v červnu 
letošního roku.
Já i moji kolegové si velice vážíme nasazení, ochoty a účinné pomoci, které se postiženému 
obyvatelstvu dostalo prostřednictvím Vaší jednotky. Je nám ctí s Vámi spolupracovat.
Věřím, že poděkování budete tlumočit všem členům jednotky.

plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
vrchní rada

SDH Běleč hostem na oslavách výročí blízkých sborů

I  letošní  léto  pokračovala  řada  oslav 
výročí  založení  sborů  dobrovolných 
hasičů v blízkých i vzdálenějších obcích. 
Zástupci  SDH  Běleč  byli  potěšeni 
pozváním a zúčastnili se oslav například 
v Chýnově, Kamberku a v Táboře. 

V  Kamberku  se  slavilo  135  let  od 
založení.  Účastníci  loňských  oslav 
v Bělči si jistě pamatují krásnou ukázku 
práce  s  historickou  ruční  stříkačkou 
taženou  koňmi  právě  v  podání  hasičů 
z Kamberka. 

Na  oslavách  145.  výročí  SDH  Tábor 
potom byla  k  vidění  celá  škála  parádní 
historické  i  současné  techniky.  Diváky 
velmi  zaujala  spanilá  jízda  městem,  na 
Žižkově náměstí  se kromě ukázek práce 
s velmi  různorodou  technikou  konala  i 
soutěž  v  požárním útoku.  Zejména  děti 
měly  z přívalů  vody  v  horkém  počasí 
velikou radost.
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Vánoční besídka

Letošní vánoční besídka se uskutečnila ve společenské místnosti v Bělči. Účinkujících, kterými 
byli  převážně žáci  ZŠ Mladá Vožice,  totiž bylo tolik,  že bychom se s  nimi jako diváci  do 
zasedací  místnosti  coby  tradičního  místa  konání  již  nevešli.  Celkem  35  talentovaných 
hudebníků.,  zpěváků  a  recitátorů  nám předvedlo  krásný  vánoční  program složený  z  koled, 
vánočních  skladeb  a  básniček.  Nejmladší  účinkující  byla  za  podpory  maminky  a  oblíbené 
hračky  Elenka  Kubálová  z Bělče.  Děkujeme  Mirce  Kuklové  a  Mirce  Čechové  za  přípravu 
programu a těšíme se na další příjemná umělecká překvapení. 
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Koledy u vánočního stromku

Muzikanti  Mirky  Kuklové  jsou 
nedílnou součástí adventních akcí 
v  naší  obci.  První  jejich  letošní 
zimní vystoupení u nás se konalo 
v pondělí 9. prosince u příležitosti 
slavnostního  rozsvícení  stromku. 
Dva dny po vánoční besídce,  na 
Štědrý  den,  jsme  se  potom 
u stromečku opět  sešli,  abychom 
si  zazpívali  koledy,  zahřáli  se 
čajem,  punčem  a  svařeným 
vínem,  které  připravila  rodina 
Krejčových,  a  popřáli  si 
s blízkými  lidmi  hezké  svátky. 
Letos  nám  ke  zpívání  hezky 
svítilo  slunko  a  akce  přilákala  i 
některé  přespolní  účastníky. 
Někdo vyslovil přání, že by příští 
rok bylo fajn mít pod stromečkem 
i nějaké drobné dárečky. Kdo ví? 
Zkuste příští rok napsat Ježíškovi 
a třeba se přání vyplní...
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Návrh rozpočtového výhledu 2014-2016

Příjmy celkem (v tis. Kč) 4 050 4 050 4 050
Paragraf Popis rok 2014 rok 2015 rok 2016

Daňové příjmy 2 300 2 300 2 300
Místní poplatky 25 25 25
Přijaté transfery 50 50 50
Vlastní prostředky 50 50 50

1032 Pěstební činnost 1 360 1 360 1 360
1069 Pronájmy pozemků 190 190 190
2310 Pitná voda 35 35 35
3725 Separovaný odpad 5 5 5
6310 Peněžní ústavy 5 5 5
6402 Finanční vypořádání 30 30 30

Financování – zůstatek minulých let (v tis. Kč) 2 300 1 550 640
Výdaje celkem (v tis. Kč) 6 350 5 600 4 690
Paragraf Popis rok 2014 rok 2015 rok 2016

1032 Pěstební činnost 2 120 680 680
1069 Pronájmy pozemků 10 10 10
2212 Místní komunikace 1 000 1 300 1 300
2310 Pitná voda 180 180 180
3316 Obecní zpravodaj 20 20 20
3319 Kronika 10 10 10
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 100 100
3399 Záležitosti kultury 40 40 40
3419 Tělovýchovná činnost 80 30 30
3421 Využití volného času dětí a mládeže 370 20 20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 1 000 0
3631 Veřejné osvětlení 40 40 40
3721 Nebezpečný odpad 10 10 10
3722 Komunální odpad 75 75 75
3725 Separovaný odpad 115 15 15
3744 Protipožární ochrana 150 0 0
3745 Péče o vzhled obcí 370 420 120
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 20 20 20
5512 Požární ochrana 60 60 100
6112 Zastupitelstvo 220 220 220
6171 Místní správa 400 500 1 200
6310 Peněžní ústavy 10 10 10
6330 Převody vlastním fondům 50 50 50
6399 Ostatní finanční operace (daně) 150 150 150
6409 Ostatní činnosti (rezerva rozpočtu) 750 640 290

Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016 je sestaven jako schodkový, financování ze zůstatku 
minulých let. Nespotřebované výdaje budou v dalším roce přidány do rozpočtové rezervy.
Rozpočtový výhled bude schvalován na zasedání zastupitelstva obce 30. prosince 2013.
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Návrh rozpočtu pro rok 2014
Příjmy celkem 4 050 000 Kč

Par. Pol. Popis paragrafu Popis položky Částka
1111 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 420 000 Kč
1112 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 5 000 Kč
1113 Daňové příjmy Daň z příjmy fyzických osob z kap. výnosů 50 000 Kč
1121 Daňové příjmy Daň z příjmu právnických osob 420 000 Kč
1122 Daňové příjmy Daň z příjmu právnických osob za obec 150 000 Kč
1211 Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty 900 000 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 50 000 Kč
4134 Vlastní prostředky Převody z rozpočtových účtů 50 000 Kč

1032 2111 Pěstební činnost Příjmy z obecních lesů 1 360 000 Kč
1069 2131 Pronájmy pozemků Příjmy z pronájmu pozemků 190 000 Kč
2310 2111 Pitná voda Příjmy z poskytovaných služeb (vodné) 35 000 Kč
3725 2324 Separovaný odpad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000 Kč
6310 2141 Peněžní ústavy Příjmy z úroků 5 000 Kč
6402 2221 Fin. vypořádání Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP) 30 000 Kč

Financování celkem 2 300 000 Kč
8115 Financování Zůstatek fin. prostředků z minulých let 2 300 000 Kč

Výdaje celkem 6 350 000 Kč
Par. Pol. Popis paragrafu Popis položky Částka
1032 5021 Produkční činnosti Osobní náklady 20 000 Kč
1032 5139 Produkční činnosti Nákup materiálu 20 000 Kč
1032 5169 Produkční činnosti Nákup ostatních služeb 640 000 Kč
1032 6123 Produkční činnosti Dopravní prostředky 1 440 000 Kč
1069 5165 Pronájmy pozemků Podnájem pozemků 2 000 Kč
2212 5169 Místní komunikace Nákup ostatních služeb 20 000 Kč
2212 5171 Místní komunikace Opravy a udržování 280 000 Kč
2212 6121 Místní komunikace Budovy, stavby 600 000 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 100 000 Kč
2310 5171 Pitná voda Opravy a udržování 31 400 Kč
2310 5362 Pitná voda Platby daní a poplatků 43 600 Kč
3316 5139 Zpravodaj Nákup materiálu 10 000 Kč
3316 5169 Zpravodaj Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
3319 5021 Kronika Osobní náklady 5 000 Kč
3319 5139 Kronika Nákup materiálu 2 500 Kč
3319 5169 Kronika Nákup ostatních služeb 2 500 Kč
3392 5139 Zájmová činnost Nákup materiálu 20 000 Kč
3392 5169 Zájmová činnost Nákup ostatních služeb 20 000 Kč
3392 5175 Zájmová činnost Pohoštění 30 000 Kč
3392 5229 Zájmová činnost Příspěvky občanským sdružením 30 000 Kč
3399 5194 Záležitosti kultury Věcné dary – výročí 20 000 Kč
3399 5492 Záležitosti kultury Dary obyvatelstvu – škola, narození 20 000 Kč
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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 50 000 Kč
3419 5175 Tělových. činnost Pohoštění 5 000 Kč
3419 5229 Tělových. činnost Příspěvky občanským sdružením 10 000 Kč
3421 5021 Volný čas dětí Osobní náklady 5 000 Kč
3421 5139 Volný čas dětí Nákup materiálu 15 000 Kč
3421 6121 Volný čas dětí Budovy, stavby 350 000 Kč
3631 5154 Veřejné osvětlení Elektrická energie 15 000 Kč
3631 5171 Veřejné osvětlení Opravy a udržování 25 000 Kč
3721 5169 Nebezpečný odpad Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
3722 5169 Komunální odpad Nákup ostatních služeb 75 000 Kč
3725 5169 Separovaný odpad Nákup ostatních služeb 15 000 Kč
3725 6121 Separovaný odpad Budovy, stavby 100 000 Kč
3744 6121 Protipož. ochrana Budovy, stavby 150 000 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
3745 6122 Péče o vzhled obcí Stroje, přístroje, zařízení 250 000 Kč
4356 5223 Denní stacionáře Neinvestiční transfery církvím 20 000 Kč
5512 5139 Požární ochrana Nákup materiálu 15 000 Kč
5512 5156 Požární ochrana Pohonné hmoty 15 000 Kč
5512 5169 Požární ochrana Nákup ostatních služeb 15 000 Kč
5512 5171 Požární ochrana Opravy a udržování 15 000 Kč
6112 5023 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva 200 000 Kč
6112 5032 Zastupitelstvo Zdravotní pojištění 20 000 Kč
6171 5021 Místní správa Osobní náklady 50 000 Kč
6171 5137 Místní správa Drobný hmotný majetek 50 000 Kč
6171 5139 Místní správa Nákup materiálu 50 000 Kč
6171 5154 Místní správa Elektrická energie 80 000 Kč
6171 5161 Místní správa Služby pošt 5 000 Kč
6171 5162 Místní správa Služby telekomunikací 20 000 Kč
6171 5163 Místní správa Pojištění majetku a odpovědnosti 12 500 Kč
6171 5169 Místní správa Nákup ostatních služeb 100 000 Kč
6171 5173 Místní správa Cestovné 25 000 Kč
6171 5329 Místní správa Transfery DSO (Mikroregion Venkov) 4 000 Kč
6171 5362 Místní správa Platby daní a poplatků 3 500 Kč
6310 5163 Peněžní ústavy Bankovní poplatky 10 000 Kč
6330 5345 Převody fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům 50 000 Kč
6399 5362 Fin. vypořádání Platby daní a poplatků – Daň z příjmu 150 000 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu 758 000 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 4 050 000 Kč, výdaji ve výši 6 350 000 
Kč, financování ve výši 2 300 000 Kč ze zůstatku minulých let. Rezerva rozpočtu 758 000 Kč.
Rozpočet bude schvalován na zasedání zastupitelstva obce 30. prosince 2013.
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Dotace na činnost v roce 2013

Obec dostala ve splátkách pravidelnou dotaci na činnost státní správy ve výši 54.400 Kč. Z této 
dotace je hrazena činnost Obecního úřadu jako orgánu státní správy – kácení stromů, příprava 
voleb, evidence obyvatel apod.

V lednu jsme dostali dotaci 26.000 Kč na prezidentské volby. Nevyčerpanou částku 9.106 Kč 
jsme ministerstvu financí vrátili.

V březnu jsme získali dotaci 1.072 Kč na hospodaření v lese za skutečně odvedené práce.

V červnu jsme získali dotaci 26.384 Kč na prvotní náklady související s povodněmi.

V říjnu jsme dostali dotaci 23.000 Kč na volby do poslanecké sněmovny. Nevyčerpanou částku 
13.116 Kč vrátíme na počátku roku 2014.

V listopadu jsme dostali dotaci 66.000 Kč na civilní připravenost – vybavení jednotky sboru 
dobrovolných  hasičů  obce.  Tuto  dotaci  obdržely  všechny  jednotky,  které  zasahovaly  při 
povodních mimo katastr vlastní obce – bělečtí hasiči zasahovali v Mladé Vožici a v Bechyni. 
Vzhledem k tomu,  že jsme měli  v té době většinu peněz vyčerpanou v souladu s  pravidly 
dotace, využili hasiči peníze na nákup dodávkového automobilu Ford Transit – více informací 
poskytneme v jednom z příštích zpravodajů.

V  listopadu  jsme  po  dlouhém  čekání  získali  dotaci  293.000  Kč  na  opravy  komunikací 
poškozených během povodní. Ministerstvo dopravy nám uznalo pouze komunikace, přes které 
prokazatelně tekl proud vody – komunikace kolem mostu pod Šelmberkem a komunikace od 
hasičské  nádrže  v  areálu  Agrospolu.  Dotace  činila  85% nákladů.  Tímto  paradoxně  vznikla 
situace,  kdy jsme opravovali  uzavřenou komunikaci,  ale doufejme,  že nebude dlouho trvat, 
postavíme nový most a komunikace k Šelmberku bude opět v provozu. Celkové náklady na 
opravu komunikace u mostu po Šelmberkem činily 244.916 Kč, náklady na opravu komunikace 
v Bělči u areálu Agrospolu činily 101.096 Kč. Dotace byla plně vyčerpána.

V prosinci dostali hasiči na dovybavení 610 Kč jako kompenzaci za školení.

Poslední  dotací  roku  2013  byla  dotace  110.000  Kč  na  rekonstrukci  sociálního  zařízení  na 
obecním úřadě. Celkové náklady nejsou dosud sečteny, budou činit cca 300.000 Kč. Dotace 
byla plně vyčerpána.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny

Ve dnech 25. a 26. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
V obci vyhrála KSČM s 25 hlasy (26,59%), dále ČSSD se 14 hlasy (14,89%), ANO 2011 s 12 
hlasy (12,76%), TOP 09 a ODS s 11 hlasy (11,70%), KDU-ČSL s 9 hlasy (9,57%). Další strany 
měly 4 hlasy (Úsvit přímé demokracie), 3 hlasy (Česká pirátská strana), 2 hlasy (Hlavu vzhůru, 
Strana zelených) nebo 1 hlas (Strana svobodných občanů). Voleb se zúčastnilo 95 ze 144 voličů 
(65,97%).
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Výběrová řízení

Obec  Běleč  vypsala  během  září  a  října  několik  výběrových  řízení  na  práce  na  obecních 
zakázkách.  Zakázky  se  týkaly  oprav  místních  komunikací,  opravy  hřiště  v  Bělči,  výměny 
ventilů na vodovodu v Bělči,  rekonstrukce sociálních zařízení  na Obecním úřadě,  výstavby 
klubovny  pro  děti  a  provozování  vodovodů  a  kanalizací.  Opravy  místních  komunikací  ve 
velkém souvisely s dotací na opravy komunikací po povodních a vypsání výběrových řízení 
souviselo s načasováním této dotace. V každém výběrovém řízení jsme oslovili minimálně 5 
firem a zakázku zveřejnili v celostátní databázi veřejných zakázek.

Opravy místních komunikací – štěrkodrť

Zakázka se týkala nezpevněné části  komunikace v Bělči do Souhrad. Jednalo se o výměnu 
povrchu  za  štěrkodrť.  Přihlásila  se  jediná  firma  –  Vlastimil  Barvínek  a  navíc  ministerstvo 
dopravy odmítlo poskytnout dotaci na tuto opravu, tudíž zastupitelstvo výběrové řízení zrušilo.

Opravy místních komunikací – balená

Zakázka  se  týkala  opravy  části  komunikace  Běleč  –  Bzová  a  komunikace  od  Šelmberka 
k silnici na Šebířov. V původní žádosti byla ještě oprava komunikace do Souhrad v Bělči a další 
části komunikace Běleč – Bzová.

Předpokládaná cena vč. DPH: 680.000 Kč (323,81 Kč/m2). Předpokládanou cenu se nepodařilo 
dodržet, asfaltování balenou směsí podražilo a odhad ceny byl příliš optimistický.

Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek.
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena vč. DPH Cena za m2 Počet bodů Pořadí
1 Vialit Soběslav spol. s r.o. 757.097,00 Kč 360,52 Kč 100,00 1.
3 COLAS CZ, a.s. 802.469,58 Kč 382,12 Kč   94,35 2.
2 SWIETELSKY stavební s.r.o. 863.399,15 Kč 411,14 Kč   87,69 3.

Zakázku získala společnost Vialit Soběslav spol. s r.o., provedla práce v objemu 1.350 m2 za 
celkovou  cenu  500.275  Kč (370,57  Kč/m2).  Rozdíl  oproti  nabídkové  ceně  byl  způsoben 
jednorázovými náklady ve výši 9.680 Kč na přistavení techniky bez ohledu na objem práce.

Práce byly zahájeny 30. listopadu 2013 a ukončeny 2. prosince 2013. Výsledky můžete vidět na 
170 m dlouhém úseku u Jalovčí a 180 m dlouhém úseku u mostu pod Šelmberkem.

Opravy místních komunikací – ITHR

Zakázka  se  týkala  opravy  komunikace  Běleč  –  Bzová  a  komunikace  v  Bělči  k  Obecnímu 
rybníku.  Metodou  ITHR  již  třetí  rok  opravujeme  výtluky,  většina  práce  směřuje  vždy  do 
komunikace Běleč – Bzová.  V případě,  že  se  objeví  nějaký výtluk mimo tuto komunikaci, 
informujte zastupitelstvo, ať můžeme v příštím roce zjednat nápravu.
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Předpokládaná cena vč. DPH: 270.000 Kč (675 Kč/m2). Podařilo se získat výrazně nižší cenu, 
konkurence je u ITHR velká a firmy účtují cenu na úrovni nákladů. Poptáváno bylo 400 m2.

Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena vč. DPH Cena za m2 Počet bodů Pořadí
3 SOMARO CZ, s.r.o. 168.916,00 422,29 Kč 100,00 1.
4 Pavel Kratochvíl 191.180,00 477,95 Kč   88,35 2.
1 Tresil s.r.o. 195.840,00 489,60 Kč   86,25 3.
5 KIRSTONE, a.s. 205.700,00 514,25 Kč   82,12 4.
2 DIPOS JČ s.r.o. 212.960,00 532,40 Kč   79,32 5.

Zakázku získala společnost SOMARO CZ, s.r.o., provedla práce v objemu 500 m2 za celkovou 
cenu 211.145 Kč (422,29 Kč/m2).

Práce byly zahájeny 8. listopadu 2013 a ukončeny 22. listopadu 2013. Výsledky práce můžete 
vidět na komunikaci Běleč – Bzová a na komunikaci od požární nádrže k Agrospolu.

Opravy místních komunikací – výsprava okraje vozovky

Zakázka  se  týkala  výspravy  okraje  vozovky  kolem  komunikace  Běleč  –  Bzová  a  nově 
vyasfaltované komunikace u mostu pod Šelmberkem.

Předpokládaná cena vč. DPH: 75.000 Kč vč. DPH. Poptáno bylo 2.350 bm okraje.

Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena vč. DPH Cena za bm Počet bodů Pořadí
2 KIRSTONE, a.s. 63.978,75 27,23 Kč 100,00 1.
1 Vlastimil Barvínek 99.523,00 42,35 Kč   64,29 2.

Zakázku měla záskat  společnost  KIRSTONE, a.s.,  ale odmítla podepsat  smlouvu. Jednáním 
s firmou Vlastimil Barvínek došlo ke snížení nabídkové ceny na 36,06 Kč/bm a snížení objemu 
na 380 bm při změně technologie na štěrkodrť. Práce byly provedeny počátkem prosince a to 
pouze u dotované opravy u mostu pod Šelmberkem. Obsyp okraje komunikace Běleč – Bzová 
proběhne v letních měsících, které jsou pro použití recyklátu klimaticky vhodnější.

Provozování vodovodů a kanalizací

Zakázka  na  provozovatele  byla  vypsána  z  důvodu  ukončení  činnosti  dosavadního 
provozovatele – Pavla Bartůňka. Většinu roku provozovala úpravny nově založená společnost 
BART INSTA s.r.o., pro kterou dosavadní správce pracuje, ale protože jde o práce v objemu 
84.000 Kč ročně bez DPH, bylo vypsáno výběrové řízení.  V rámci výběrového řízení  jsme 
poptávali provoz úpraven (chloroven) vody a zajištění byrokracie kolem vodovodů a kanalizací. 
Zakázka nezahrnuje rozbory vody, obec je spokojena s oddělením funkce správce a nezávislé 
laboratoře. Zakázka na provoz laboratoře byla vypsána v roce 2011.
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Předpokládaná  cena  bez  DPH:  75.000  Kč.  Cenový  odhad  nevyšel,  dvě  zúčastněné  firmy 
nabídly cenu vyšší, třetí firma cenu výrazně nižší.

Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena bez DPH Počet bodů Pořadí
3 Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. 48.000,00 100,00 1.
1 VODAK Humpolec s.r.o. 97.500,00   49,23 2.
2 BART INSTA s.r.o. 99.600,00   48,19 3.

Zakázku získala společnost Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. a od 1. listopadu 2013 
je  novým  správcem  bělečských  vodovodů  a  kanalizací.  První  odbornou  aktivitou  nového 
správce je pravděpodobné zjištění  příčiny kolísání  množství chlóru ve vodojemu ve Bzové. 
Situaci lze napravit jednoduchým technickým zařízením, které bude instalováno během ledna 
2014.

Rekonstrukce sociálního zařízení na Obecním úřadě

Zakázka se týká rekonstrukce všech sociálních zařízení v budově Obecního úřadu. Předmětem 
zakázky byla výměna rozvodů vody, odpadů (mimo kuchyňky v přízemí) a výměna dlažeb a 
obkladů, montáž závěsných WC a automatických pisoárů a zateplení stěn sociálek v patře.

Předpokládaná cena vč. DPH: 334.000 Kč. Akce byla dotována z Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje částkou 110.000 Kč.

Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena včetně DPH Počet bodů Pořadí
1 JPT Stavby s.r.o. 299.331,00 100,00 1.
3 Josef Cícha 306.820,00   97,56 2.
2 Václav Šmejkal 352.364,00   84,95 3.

Zakázku získala společnost JPT Stavby s.r.o. Po započítání víceprací a méněprací byla cena 
snížena  dohodou  o  15.912  Kč.  Celková  cena  k  fakturaci  bude  283.418,30 Kč.  Práce  byly 
započaty 9. října 2013 a budou, doufejme, ukončeny v pátek 27. prosince 2013.

Tato zakázka byla klíčová pro způsob zadávání zakázek v dalších letech. Doufáme, že jsme se 
dostatečně poučili a uzpůsobíme pravidla tak, abychom eliminovali problémy zde řešené. Za 
prvé  je  nutno  jasně  předem  definovat  harmonogram  akce,  nikoliv  pouze  konečný  termín 
dodání. Za druhé je nutno v dalších zakázkách trvat na tom, aby většinu práce odvedla vítězná 
firma a subdodávky činily menší část práce. Bohužel jsme se až příliš často dostávali do sporů 
mezi  subdodavateli,  které  nás  vlastně  vůbec  nemají  zajímat.  Chtěl  bych  tímto  poděkovat 
Pavlovi  Kubálemu,  Pavlovi  Krejčímu  a  Ladislavu  Buřičovi  za  dokončovací  práce  mimo 
zakázku a dále děkuji všem, kdo pomáhali jak v průběhu, tak na konci akce s úklidem. Bohužel 
není v mých silách vzpomenout si na všechny.
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Výměna ventilů a hydrantu

Zakázka se týkala druhé etapy výměny ventilů na řadu v Bělči před č.p. 27 a výměny prasklého 
hydrantu před č.p. 38. V současné době můžeme uzavírat jednotlivé větve tak, jak požaduje 
provozní řád vodovodu.

Předpokládaná cena bez DPH: 60.000 Kč. Práce týkající  se  vodovodu jsou hodnoceny bez 
DPH, protože DPH si můžeme u ekonomických činností uplatnit a požádat o vrácení.

Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena bez DPH Počet bodů Pořadí
2 Josef Cícha 54.721,00 100,00 1.
1 Václav Šmejkal 69.170,00   79,11 2.

Zakázku  získala  společnost  Josef  Cícha,  práce  byly  zahájeny  16.  října  2013  a  ukončeny 
31. října 2013. Práce byly provedeny za nabídkovou cenu. Jediným rozdílem oproti zadání bylo 
nenamontování hydrantu na žádost obce, protože jsme při vykopání hydrantu zjistili vysokou 
hladinu spodní vody a nechali hydrant přesunout před č.p. 31, kde je i možnost odkanalizování 
přepadové vody. Tyto práce provedly společnosti TAPYRO s.r.o. (montáž) a Vlastimil Barvínek 
(zemní práce). Velký dík patří Luboši Bartůňkovi za okamžitou reakci při vykopání betonového 
bloku.

Klubovna pro děti – stavební část

Zakázka  se  týká  stavebních  prací  na  klubovně  pro  děti  nad  hasičskou  zbrojnicí.  Jedná  se 
o montáž 9 ks střešních oken, montáže izolací,  sádrokartonů a zateplení  části  fasády. Práce 
neobsahují vodoinstalaci a elektroinstalaci.

Předpokládaná cena vč. DPH: 592.900 Kč. Cena byla snížena ve výběrovém řízení o 20%.

Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena včetně DPH Počet bodů Pořadí
1 JPT Stavby s.r.o. 492.229,00 100,00 1.
4 Miloslav Smetana 549.000,00   89,66 2.
2 Valtrstav s.r.o. 566.183,00   86,94 3.
3 Pavel Psota 602.763,00   81,66 4.
5 BD STAVBY CZ s.r.o. 604.817,00   81,38 5.

Zakázku získala společnost JPT Stavby s.r.o., práce byly zahájeny 9. října 2013 a dosud nejsou 
ukončeny a pravděpodobně nebude dodržen termín dodání 30. prosince 2013, i když se zdá, že 
zpoždění bude spíše v řádu dnů. Na stavbě byly odhaleny nedostatky projektu, byly posunuty 
některé příčky a mimo plánovaný objem prací bude vyrovnána podlaha stěrkou. Práce by měly 
být dokončeny během ledna a taktéž během ledna bude nakoupen nábytek. Doposud nebyla za 
stavbu klubovny uhrazena jediná koruna.
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Klubovna pro děti – ZTI – vodovod, odpady, topení

Zakázka se týká instalatérských prací na klubovně pro děti nad hasičskou zbrojnicí. Jedná se 
o montáž  elektrokotle,  radiátorů,  sociálního  zařízení  s  dvěma  WC  a  vybavení  úklidové 
místnosti.

Předpokládaná cena vč. DPH: 157.300 Kč.

Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena včetně DPH Počet bodů Pořadí
2 Josef Cícha 123.610,00 100,00 1.
1 Václav Šmejkal 135.290,00   91,37 2.

Zakázku získal Josef Cícha, který pro obec vyměňoval ventily na vodovodu. Prozatím obec 
nedostala  žádný  podnět  na  vícepráce,  tudíž  předpokládáme  platbu  123.610  Kč.  Protože  se 
stavební část projektu protahuje, předpokládáme uhrazení prací počátkem roku 2014.

Hřiště Běleč -terénní úpravy

Zakázka se týká vyrovnání terénu na hřišti  a stržení drnů pro výsev nového trávníku. Obec 
Běleč nesprávně odhadla objem prací, tudíž zakázka narostla co do objemu, ale protože firmy 
vyplňovaly položkový rozpočet, nebyl problém prostě navýšit objem prací a z čísel ze smlouvy 
určit konečnou cenu.

Předpokládaná cena vč. DPH: 60.000 Kč.

Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena včetně DPH Počet bodů Pořadí
1 Vlastimil Barvínek 56.870,00 100,00 1.
2 Miloslav Smetana 79.760,00   71,30 2.

Zakázku získal  Vlastimil  Barvínek.  Celkový objem prací  byl  zvýšen o 244 m3,  čímž cena 
narostla o 47.238 Kč vč. DPH. Jednotkové ceny z nabídky byly dodrženy. Práce byla po dohodě 
rozdělena tak, že v roce 2013 byly provedeny zemní práce, odvoz a dovezení zeminy a drnů a 
hrubé  zemní  práce.  Povezení  vrstvou  ornice  bude  provedeno  v  roce  2014.  Prozatím  bylo 
uhrazeno 89.104 Kč. Stavbu za obec řídí Marcel Fiala, za což mu tímto děkuji.

Hřiště Běleč – výměna oplocení

Zakázka se týká montáže nového plotu okolo hřiště v Bělči. Nové sloupky jsou určeny pro 
dvoumetrový plot z pletiva a budou v budoucnu držet ochrannou síť. Hřiště bude uzavřeno, aby 
děti nemusely vyhánět volně pobíhající drůbež.

Předpokládaná cena vč. DPH: 180.000 Kč.
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Seznam uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, pořadí nabídek
Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena včetně DPH Počet bodů Pořadí
2 Miloslav Smetana 169.690,00 100,00 1.
1 Marcel Fiala 193.095,00   87,88 2.

Zakázku získal  Miloslav Smetana a ihned po vyhlášení  výsledků v říjnu 2013 se pustil  do 
práce. Práce byla po dohodě rozdělena tak, že v roce 2013 byla provedena montáž sloupků a 
dodán materiál. Pletivo, vrata a vrátka budou namontovány v roce 2014 po ukončení zemních 
prací. Prozatím bylo uhrazeno 167.500 Kč, z toho 4.900 Kč za schválené vícepráce. Stavbu řídí 
Marcel Fiala, za což mu tímto děkuji.

Stanislav Šmejkal

Zakázky na přelomu roku 2013 a 2014

Obec Běleč předpokládá vypsání následujících výběrových řízení na přelomu roku: Zájemci 
nechť sledují úřední desku obce nebo projevte zájem e-mailem a budete při vyhlášení obesláni.

- dodávka elektrické energie
- snížení nivelity komunikace – křižovatka mezi č.p. 37 a č.p. 38 v Bělči
- oprava jižní strany požární nádrže
- dovybavení dětského hřiště v Bělči
- výstavba dětského hřiště ve Bzové
- traktůrek na sečení pro Běleč
- lesní technika (traktor, vlek apod.)

Výběrová řízení budou schvalována na zasedání zastupitelstva obce 30. prosince 2013 večer.

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 29. zasedání dne 18. července 2013
1. schválilo program zasedání,
2. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. červnu 2013,
3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. červnu 2013,
4. schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013 – zvýšení v příjmech o 54 066 Kč, ve výdajích o 

92 220 Kč, snížení ve výdajích o 38 154 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů v částce 
60 500 Kč,

5. schválilo uzavření kupní smlouvy s WOOD & PAPER a.s. na prodej 75 prm brusného dřeva 
a uzavření kupní smlouvy s WOOD & PAPER a.s. na prodej 25 m3 borové kulatiny,

6. schválilo dohodu o ukončení platnosti smlouvy o spořícím účtu s Komerční bankou,
7. schválilo uzavření nájemní a podnájemní smlouvy s Lubošem Bartůňkem,
8. projednalo Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2013-2015.
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Zastupitelstvo obce na svém 30. zasedání dne 27. srpna 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo  rozpočtové  opatření  č.  4/2013 – snížení  v  příjmech o  9 106 Kč,  ve  výdajích  o 

12 106 Kč, zvýšení ve výdajích o 3 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů v částce 
139 450 Kč,

3. schválilo účetní závěrku obce Běleč za rok 2012, projednalo Závěrečný účet obce Běleč za 
rok 2012, souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad a přijalo opatření k nápravě 
chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Běleč za 
rok 2012,

4. schválilo žádost o dotaci na přímé škody,
5. schválilo žádost o dotaci na opravu místních komunikací,
6. zamítlo poskytnutí daru pro sdružení Asociace nositelů legionářských tradic, o.s.,
7. schválilo směrnici č. 2/2013 - Oběh účetních dokladů,
8. schválilo směrnici č. 3/2013 - Pokladna obce,
9. schválilo směrnici č. 4/2013 - Inventarizace majetku,
10. zrušilo směrnice o účetnictví, pokladně a inventarizaci platné k 26. srpnu 2013,
11. schválilo  odkoupení  pozemků  parcelní  čísla  978/2,  978/3,  1132/6,  1669/3  a  1700/2  v 

katastrálním území  Běleč  u  Mladé  Vožice  za  celkovou cenu  18 600 Kč s  tím že  uhradí 
související náklady,

12. schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou mezi 
obcí Běleč a společností EKO-KOM, a.s. včetně dodatků č. 1, 2 a 3,

13. schválilo  zachování  současného  systému  sběru  komunálních,  separovaných  a  dalších 
odpadů,

14. schválilo uzavření kupní smlouvy č. PVJ 85/2013/674 se společností WOOD & PAPER a.s. 
včetně dodatku - průmyslové výřezy smrk 100 m3 a modřín 50 m3,

15. schválilo uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s Janem Koblicem, bytem Praha 4 
na části pozemků parcelní číslo KN 573/6 a 569/10 o celkové výměře 929 m2 za 100 Kč 
ročně,

16. vzalo na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 16. dubna 2013.

Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání dne 30. září 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo  rozpočtové  opatření  č.  5/2013  –  zvýšení  v  příjmech  o  840 000  Kč,  snížení  v 

příjmech o 20 725 Kč, zvýšení ve výdajích o 851 050 Kč, snížení ve výdajích o 31 775 Kč, 
změny ve výdajích v rámci paragrafů v částce 51 000 Kč,

3. zplnomocnilo starostu obce provádět rozpočtová opatření na výdajové stránce rozpočtu bez 
schválení  zastupitelstva a  to  omezeně do výše 20 000 Kč za položku,  s  tím,  že  celkové 
zvýšení výdajů bez schválení zastupitelstva nesmí přesáhnout 50 000 Kč,

4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 29. září 2013,
5. schválilo úpravu seznamu schválených výběrových řízení,
6. schválilo návrh povodňové komise ve složení: Stanislav Šmejkal (předseda), Jaroslav Čech 

(místopředseda), Pavel Krejčí, Marcel Fiala a Martin Bednář,
7. souhlasilo s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2012,
8. zamítlo příspěvek Klubu českých turistů Tábor, zamítlo spolupráci s Českým olympijským 

výborem při podpoře sportu, schválilo příspěvek Sdružení linka bezpečí (ve výši 2 100 Kč) a 
zamítlo příspěvek Oblastní charitě Červený Kostelec.
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Zastupitelstvo obce na svém 32. zasedání dne 7. října 2013
1. schválilo program zasedání,
2. rozhodlo  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  ve  veřejné  zakázce  „Rekonstrukce  sociálního 

zařízení“ a uzavření smlouvy s JPT Stavby s.r.o., IČ 28138023 za cenu 299 331 Kč včetně 
DPH,

3. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Výměna ventilů“ a uzavření 
smlouvy s Josef Cícha, IČ 15780112 za cenu 54 721 Kč bez DPH,

4. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Vestavba klubovny – stavební 
část“ a uzavření smlouvy s JPT Stavby s.r.o., IČ 28138023 za cenu 492 229 Kč včetně DPH,

5. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Vestavba klubovny – ZTI“ a 
uzavření smlouvy s Josef Cícha, IČ 15780112 za cenu 123 610 Kč včetně DPH,

6. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Provozování VaK“ a jednání o 
smlouvě s Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.,  IČ 26061015 za cenu 48 000 Kč 
ročně bez DPH.

7. schválilo příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Běleč ve výši 15 000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 33. zasedání dne 17. října 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo  rozpočtové opatření  č.  6/2013 – zvýšení  v  příjmech o 652 000 Kč,  zvýšení  ve 

výdajích  o 987 000 Kč,  snížení  ve  výdajích  o  335 000 Kč,  změny  ve  výdajích  v  rámci 
paragrafů v částce 4 000 Kč,

3. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Oprava místních komunikací – 
balená“  a  uzavření  smlouvy  s  firmou Vialit  Soběslav  spol.  s  r.o.,  IČ 14504456 za  cenu 
500 275 Kč Kč včetně DPH,

4. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „ Oprava místních komunikací – 
ITHR“ a uzavření smlouvy s firmou SOMARO CZ, s.r.o., IČ 27066070 za cenu 211 145 Kč 
včetně DPH,

5. zrušilo zadávání zakázky a nepřijalo žádnou nabídku pro akci Opravy místních komunikací – 
štěrkodrť,

6. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Výsprava okraje vozovky“ a 
uzavření smlouvy s firmou KIRSTONE, a.s., IČ 27114261 za cenu 63 978,75 Kč Kč včetně 
DPH,

7. rozhodlo  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  ve  veřejné  zakázce  „  Hřiště  Běleč  –  terén“  a 
uzavření smlouvy s firmou Vlastimil Barvínek, IČ 40729729 za cenu 56 870 Kč včetně DPH,

8. rozhodlo o výběru nejvhodnější  nabídky ve veřejné zakázce „Hřiště  Běleč – oplocení“ a 
uzavření  smlouvy s  firmou Miloslav  Smetana,  IČ 68541775 za cenu 169 690 Kč včetně 
DPH,

9. schválilo uzavření dohody o provedení práce s Miroslavem Svatkem, Bzová 3, odměna do 
2 000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 34. zasedání dne 1. listopadu 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo uzavření smlouvu s Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., IČ 26061015 za 

cenu 48 000 Kč ročně bez DPH,
3. vyřadilo z  užívání investiční  majetek inv.  číslo 2002-003 – Přípojky Bzová v pořizovací 

hodnotě 99 994 Kč a zůstatkové hodnotě 78 320 Kč k 31. říjnu 2013,
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4. nesouhlasilo s vedením přípojky těsně kolem komunikace a požádalo o prověření alternativní 
trasy vedení přípojky od domu čp. 13,

5. schválilo přesun hydrantu od čp. 38 k čp. 31 a pověřilo starostu uzavřít smlouvu o montáži.

Zastupitelstvo obce na svém 35. zasedání dne 14. listopadu 2013
1. schválilo program zasedání,
2. vzalo na vědomí zprávy finančního výboru z 18. a 24. října 2013,
3. schválilo systém vedení účetnictví od 1. ledna 2014 ve složení Stanislav Šmejkal jako účetní 

a Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech a Marcel Fiala jako autorizátoři plateb na běžném účtu. 
Uzávěrku za  rok 2013 provede  Marie  Melicharová.  Pokladního  vybere  starosta  obce  do 
konce roku 2013,

4. zamítlo uvolnění 100.000 Kč na vypracování projektu nového mostu přes řeku Blanici,
5. schválilo zadání předběžného odhadu nákladů projektu a mostu přes řeku Blanici (malůvka),
6. schválilo námitku obce Běleč k aktualizaci zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,
7. schválilo  záměr  pronajmout  části  pozemků  parcelní  čísla  355/1,  176/1,  1702/2,  1285/1, 

1719/3 a 1719/5 za 1 Kč ročně,
8. zamítlo příspěvek Farní charitě Tábor na protidrogovou politiku ve výši 620 Kč,
9. zamítlo příspěvek Občanskému sdružení PREVENT ve výši 885 Kč,
10. schválilo nákup dodávkového automobilu pro účely JSDHO v ceně do 130 000 Kč,
11. schválilo rozpočtové opatření č.  7/2013 – zvýšení a snížení  ve výdajích o 170 000 Kč, 

změny ve výdajích v rámci paragrafů v částce 35 170 Kč,
12. schválilo směrnici č. 5/2013 o zadávání veřejných zakázek,
13. schvaluje  nákup  dodávkového  automobilu  Ford  Transit  330M,  VIN 

WF0HXXTTFH4S75322, RZ 5C95752 od Bohumíra Pána z Tábora.

Zastupitelstvo obce na svém 36. zasedání dne 28. listopadu 2013
nepřijalo žádné usnesení.

Zastupitelstvo obce na svém 37. zasedání dne 6. prosince 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo rozpočtové opatření č. 8/2013 – zvýšení i snížení ve výdajích o 5 000 Kč, změny ve 

výdajích v rámci paragrafů v částce 16 400 Kč,
3. schválilo nákup dovybavení vodojemu ve Bzové od Radouňská vodohospodářská společnost, 

a.s. v ceně do 30 000 Kč vč. DPH,
4. schválilo rozpočtové opatření č. 9/2013 – zvýšení v příjmech o 323 220 Kč, ve výdajích o 

382 220 Kč, snížení ve výdajích o 59 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů v částce 
20 000 Kč,

5. schválilo pronájem části pozemku parc. č. KN 1106/6 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 
350 m2 v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice panu Jaroslavu Šmídovi, Bzová 30 na 
dobu neurčitou za 100 Kč ročně,

6. schválilo pronájem pozemků - části pozemku parc. č. KN 1119/1 (vodní plocha – rybník) o 
výměře 1500 m2, parc. č. KN 1119/2 (vodní plocha – zamokřená plocha) o výměře 50 m2, 
parc. č. KN 1106/12 o výměře 1030 m2, parc. č. KN 1106/12 o výměře 130 m2, parc. č. KN 
1106/6 (vše ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 880 m2 a pozemek parc. č. KN 1106/8 
(trvalý travní porost) o výměře 6 550 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, 
Mysliveckému sdružení Běleč na dobu neurčitou za 1 000 Kč ročně,

7. schválilo  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  č.  OB/OD/2013/009  s  Vlastimilem 
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Barvínkem – navýšení celkové ceny o 47.238 Kč vč. DPH,
8. schválilo  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  č.  OB/OD/2013/010  s  Miloslavem 

Smetanou,
9. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje na částku 110.000 Kč,
10. schválilo  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  na  civilní  připravenost  na 

částku 66.000 Kč,
11. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na JSDHO na částku 610 Kč,
12. schválilo uzavření dodatku ke smlouvě č. 1/2014 s COMPAG VOTICE s.r.o. - zvýšení ceny 

o 2,6%,
13. schválilo uzavření dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb na období od 1. 

ledna 2014 do 31. prosince 2016,
14. schválilo záměr směnit pozemek parcelní číslo KN 1161/3 v katastrálním území Běleč u 

Mladé Vožice ve vlastnictví obce,
15. schválilo  limit  pro  směňování  pozemků  pod  asfaltovými  komunikacemi  –  za  1  m2 

nabídnout nejvýše 2m2 zemědělské půdy, zeleně nebo neplodné půdy.

Pozvánka na zastupitelstvo

V pondělí 30. prosince od 19:30 proběhne v zasedací místnosti OÚ 38. zasedání zastupitelstva.

Návrh programu:
1. Smlouvy o dílo – dodatky
2. Vyhlášení výběrových řízení
3. Rozpočtové opatření 10/2013
4. Rozpočtový výhled 2014 – 2016
5. Rozpočet na rok 2014
6. Veřejná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Schválení dohod o provedení práce
8. Pronájmy pozemků – aleje
9. Pronájmy pozemků – záměr Obecní rybník
10. Vyúčtování dotací
11. Aktualizace Programu obnovy venkova
12. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2014
13. Různé, diskuse

Všichni občané jsou na zasedání zastupitelstva zváni.
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