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Životní výročí - blahopřejeme

Leden Pavel Kubále Běleč 65 let
Únor Antonie Svatková Běleč 78 let
Březen František Dvořák Běleč 81 let
Duben Jaroslav Krejčí Běleč 70 let

Narození dětí - blahopřejeme

Únor Patrik Melichar Bzová

Co se chystá

V neděli  11.  května  od 14 hodin  se  uskuteční  tradiční  besídka ke  Dni  matek.  Těšíme  se 
na shledanou ve společenské místnosti v Bělči.

Přijďte fandit našim hasičům na okrskovou soutěž v požárním sportu - v sobotu 17. května 
v Hlasivě.

Volby do Evropského parlamentu byly vyhlášeny na 23. a 24. května. V obci je 1 volební 
okrsek - v přízemí budovy obecního úřadu v Bělči č.p. 22. Volby se konají v pátek 23. května 
od 14 do 22 hodin, v sobotu 24. května od 8 do 14 hodin.

Ve čtvrtek 22. května se bude na střelnici ve Bzové konat 44. zasedání zastupitelstva obce.

Bělečská náves se  promění  v malířské plátno v sobotu 24.  května při  malování  na asfalt. 
Začínáme ve 14 hodin. Změna termínu v případě nepřízně počasí vyhrazena - sledujte nástěnky.

Již  9.  ročník  festivalu  historických  řemesel  Na  hradě  a  v  podhradí můžete  navštívit 
na Šelmberku o víkendu 24. a 25. května. Denní program probíhá od 10 do 17 hodin, v sobotu 
večer  je  pak  program spojen  s  oslavami  10  let  působení  o.s.  Danar  v  prostorách  hradu  a 
předhradí.

V sobotu  7.  června pořádáme  zájezd pro děti a  rodiče.  Letošním cílem je  zážitkový park 
Zeměráj - www.zemeraj.cz - v Kovářově u Milevska. Odjezd z Bělče je v 8 hodin, ze Bzové cca 
v 8:05. Přihlášky přijímá Mirka Čechová do konce května osobně nebo na telefonním čísle 
732 816 464.

Aktuálně řešíme

Jaro je v plném proudu a příroda opět připomněla, že svoji sílu může ukázat kdykoliv. Záplava 
krup v pátek 2. května navečeru nám přidělala pár vrásek, ale ukázalo se, že v zásadě umíme 
podobné situace zvládnout. Jak v Bělči, tak ve Bzové se zapojili občané z vlastní vůle a jak 
v Bělči, tak na návsi ve Bzové odklidili naplavený materiál.
Tímto bych chtěl všem, kdo pomohli, velmi poděkovat.
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Během víkendu jsme odklidili i zbylé nánosy z komunikací, takže nám v seznamu prací zůstaly 
pouze dlouhodobě plánované investice – snížení nivelity v Bělči a kanalizace ve Bzové.

V nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na snížení nivelity komunikace mezi čp. 37 
a čp. 38 v Bělči, čímž vyřešíme dlouhodobý problém se stékající vodou.

S panem Kvítkem jsme začali pracovat na úpravě kanalizace ve Bzové tak, aby nepřetékala při 
každém dešti. Pokud vše půjde dobře, ještě letos by se mohlo podařit problém vyřešit.

S dodavatelskými firmami řešíme reklamace na podzimních stavbách – WC ve společenské 
místnosti, poškozená podlaha u klubovny pro děti a spolky. 

Dokončujeme klubovnu pro děti a spolky v Bělči – zbývá montáž části techniky a slavnostní 
zahájení  provozu.  Klubovna  je  ve  zkušebním  provozu  a  vše  dokončené  zdá  se  funguje. 
O klubovně se rozepíšeme podrobně v příštím zpravodaji.

Ujasnili jsme si technické požadavky na lesní techniku a dotační kancelář vypíše v nejbližších 
týdnech výběrové řízení na dodavatele.

Oprava požární nádrže se s ohledem na ryby přesune, pravděpodobně do podzimních měsíců.

Snažíme se získat dotaci na rekonstrukci mostu přes Blanici pod Šelmberským dvorem.

Objednali jsme frézování příkopů na silnici Běleč – Bzová a objednáme obsyp komunikace.

Pokud se nám podaří získat recyklát ze stavby dálnice D1, opravíme vybrané úseky polních cest 
a nezpevněných komunikací.

Hledáme místo pro umístění skladového zázemí obce.
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Svoz komunálního odpadu - nový harmonogram

Na základě požadavků občanů zůstane od května 2014 zachován čtrnáctidenní interval svozu 
komunálního odpadu. Prosíme, věnujte pozornost novému harmonogramu.

Termíny svozu odpadů v roce 2014 – vždy v úterý
20. května 3. června

17. června 1. července 15. července
29. července 12. srpna 26. srpna

9. září 23. září 7. října
21. října 4. listopadu 18. listopadu

2. prosince 16. prosince 30. prosince
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Mladí hasiči SDH Běleč v roce 2013

V Bělči dne 28.12.2013

Kolektiv  Mladých hasičů  SDH Běleč  na  jaře  letošního roku vítězně  ukončil  celostátní  hru 
Plamen ročník 2012/2013, jak se říká zase na „bedně“. Družstvo starších se stalo vice-mistry 
okresu Tábor, když skončilo na druhém místě. Družstvo v kategorii mladší žáci ukončilo své 
účinkování v této soutěži na 4 místě. Do této celostátní hry je zapojeno 17 sborů z okresu Tábor 
a téměř 250 dětí, což umocňuje úspěšnost našich mladých hasičů.

A protože jeden ročník hry Plamen skončil, bylo nutno se již připravovat na druhý, který začal 
po zahájení nového školního roku dne 5.10.2013 na Šelmberku. Při tomto podzimním kole hry 
Plamen se závodí v disciplíně „běh hasičské všestrannosti“. Při tomto branném běhu se plní 
úkoly skládající se ze střelby ze vzduchovky, základy topografie, správné čtení mapy, určování 
azimutu a topografických značek, uzly, základy požární ochrany, šplh po vodorovném laně a 
základy první pomoci.

Ani v úvodu nového ročníku hry Plamen Mladí hasiči Běleč příliš nezaostali a v disciplíně běh 
požárnické všestrannosti se umístila jedna hlídka v kategorii starší žáci na 3. a druhá hlídka na 
15. místě. V kategorii mladší žáci se naše jediná hlídka umístila na 6. místě. Dosažený výsledek 
tak dává našim družstvům MH dobrý základ do jarního kola hry Plamen. Je opět na kolektivu 
mladých hasičů jak s tímto dobrým základem naloží na jaře 2014.

V týdnu po podzimním závodě jsme si došli tradičně opéci buřty  v Bělči pod „Obecník“.

Mimo již  zmiňované  hry  Plamen se  naše  družstva  mladých  hasičů  zúčastnila  řady  dalších 
soutěžních klání. V měsíci březnu jsme se zúčastnili Jarní soutěže Mladých hasičů pořádané 
SDH Tábor, kde jsme se umístili v kategorii starší žáci na 6. místě a mladší žáci na 7. místě. 
V měsíci dubnu jsme se zúčastnili memoriálové soutěže Jaroslava Šturze v Mladé Vožici, kde 
jsme obsadili v kategorii starší žáci 3. místo.
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Výborné výkony mladší  děti  předvedly na okrskové soutěži ve Vilicích dne 25.5.2013, kde 
skončily v požárním útoku v kategorii mladších žáků na prvním místě a kategorii starší žáci na 
prvním a třetím místě.

Také letos jsme si při  přípravě na soutěžní rok 2013/2014 zkrátili o jeden týden prázdniny. 
Pilnějsme se totiž připravoval na první podzimní akci,  a  tou byla soutěž v požárním útoku 
„Pohár starosty města Tábora“, který se konal 14.9.2013 v Táboře, jako součást Táborských 
setkání. Mladí hasiči z Bělče se zde uvedli velmi dobře, kdy v kategorii starší žáci obsadili 
4. místo a v kategorii mladší žáci místo 6. místo.

Ihned  po  tomto  závodě  však  družstva  musela  zvýšit  tréninkové  tempo  a  připravit  se  na 
podzimní kolo hry Plamen, které probíhalo již dne 5.10.2013 na Šelmberku s výsledky, jež jsem 
zde již výše uvedl.

V současné době se děti budou dále učit práci s hasičským materiálem, procvičovat pohybovou 
dovednost a počítáme s tím, že v měsíci únoru vyrazíme na „Bechyňský sedmiboj“, v měsíci 
březnu na „Jarní soutěž“ do Tábora, v dubnu do Mladé Vožice a v květnu nás čeká jarní kolo 
hry Plamen.

Vedoucí MH kolektivu dětí věří. Samozřejmě se všichni budeme snažit, aby hasičská veřejnost 
o Mladých hasičích z Bělče uslyšela i v dalším období samozřejmě jenom chválu.

Rudolf Šedivý
Zdeněk Kubále
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Tříkrálová sbírka

4.  ledna  2014  se  konala  ve  Bzové  a 
v Bělči  Tříkrálová  sbírka,  kterou  letos 
pořádala opět Charita ČR a v naší obci 
chodily  skupinky  pod  dohledem  paní 
Mirky  Čechové,  Hany  Kosejkové  a 
Jaroslavy  Svatkové.  3  malé  krále 
v podání  Vašíka  Kopeckého,  Evičky 
Dobiášové  a  Veroniky  Bednářové 
doprovázely  na  flétny  Aneta  Krejčová, 
Majda  Čechová,  Klára  Kopecká  a  na 
klarinet  Roman  Břenda.  Jako  zpěváci 
chodili  Lenka  a  Martina  Kosejkovy  a 
Josef  Kosejk.  V obou vesnicích  jste  se 
mohli setkat s panem farářem Jaroslavem 
Karasem, který popřál občanům osobně 

požehnaný Nový rok 2014. Malí koledníci začali modlitbou a požehnáním pana faráře v 9h u 
kapličky  ve  Bzové  a  skončili  v  16h v  Bělči  na  obecním úřadě,  kde  si  děti  rozdělovaly  4 
igelitové  tašky  dobrot.  Poděkovat  se  sluší  všem dárcům,  protože  jen  jejich  zásluhou  jsme 
vybrali  částku 14 858 Kč.  Ovšem tato částka  je  ze 4 vesnic,  protože  kasička,  do  které  se 
vybíralo 4. 1. u nás, pak putovala v neděli do Vilic a do Zátiší. Počasí nám vydrželo a mírná 
zima vyhovovala všem, protože jsme nebyli zmrzlí jako jiné roky. Milí občané, ještě jednou 
děkujeme a těšíme se na příští rok.

Mirka Čechová

Maškarní babský bál

Přišlo jaro a s ním období masopustu. Masopust byl v novodobé historii každoročně spojen 
s maškarním průvodem. Loňský maškarní průvod, přes veškeré úsilí organizátorů a významnou 
osobní  účast  pana  starosty, 
byl  předzvěstí  úbytku 
zájmu.  Téměř  v  každém 
domě  v Bělči  i  ve  Bzové 
maškary  hospodyňka  mile 
přivítala. Horší byla ochota 
připravit  masku,  jít  do 
průvodu  a  se  srdcem  na 
dlani  předvést  nějakou 
maličkost.  Je  škoda,  že 
rozmanitost  našeho 
vesnického života utrpěla a 
lidi nechala v jejich denních 
problémech  a  napospas 
televizi a počítačům.
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Letos jsme vyslyšeli nostalgické vzpomínky občanů a rozhodli se uspořádat alespoň „Maškarní 
babský bál“. A hle- ono to šlo. V rodinách se začaly přehrabovat staré truhly po babičkách 
(určitě by z toho měly babičky radost) a vytahovaly se z nich skvosty, které tam snad čekaly až 
na tento den. U Kvítků sehnali snad celý sortiment babských obleků od Baby Jagy z Mrazíka, 
Babičky z Boženy Němcové až po babku Šlapku. V jiné rodině chtěli být světoví a pokryli celý 
svět od Japonska až po Rusko. Výsledkem byla úžasná směs masek a prezentací babek. Jedna 
neslyšela, druhá nerozuměla, jedna nosila koblížky, druhá podrážela holí nohy, jedna byla nóbl, 
druhá byla v pracovním. Začátek akce byl už od 18 hodin, aby se mohly zúčastnit i děti a ony se 
zúčastnily  v  hojném počtu.  V úvodu  si  děti  na  rozhýbání  trochu  zasoutěžily  v  tradičních 
disciplínách jako je například přeskoč a podlez. Brzy začalo hrát Jakare a některé odvážnější 
děti  se  s vervou vrhly na taneční parket.  S přibývajícím večerem se začali  scházet  hosté a 
babky- tedy masky. Babky přicházely a přicházely, až jich bylo možno napočítat přes 25 a 
začaly se mísit s dětmi, čímž vznikl ten správný maškarní mumraj. 

Celkem se akce zúčastnilo přes padesát hostů a každý přispěl svou mírou - někdo se předvedl 
dobrou hudbou, jiný přišel v krásné masce, další dovedl rozesmát vtipnou akcí a někdo udělal 
opravdu hodně jen tím, že přišel. Snad jsme dětem i sami sobě dokázali, že se ještě umíme 
nevázaně bavit a budeme se těšit na další akci. 

Další fotky naleznete na http://rychlybzova10.rajce.idnes.cz/140301_Babsky_bal_Bzova

Pavel Rychlý
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Karneval

K únorovým tradicím v naší obci patří samozřejmě i karneval pro děti. V neděli 16. února se 
slavnostně vyzdobená společenská místnost proměnila v rejdiště všemožných krásných masek. 
Navštívily  nás  čarodějky,  princezny,  baletky,  ze  zvířecí  říše  dorazili  zajíček,  žirafa,  kuře  a 
včelka.  Dále  jsme  mohli  obdivovat  i  piráty,  Spidermana,  lovce,  Červenou  Karkulku  a 
sportovního trenéra. O hudební doprovod se postaralo trio Filip Krejčí, Vítek Čech a Martin 
Svoboda,  zábavu a  soutěže si  vzaly  na starost  Mirka a  Majda Čechovy a  Aneta Krejčová. 
Poděkování patří také dalším organizátorkám ze skupiny Mladých občanek Bělče. Zejména ale 
děkujeme všem příchozím za báječnou atmosféru a spoustu legrace.

Mezinárodní den žen

I  letos uspořádali  zastupitelé 
pro  dámskou  část  obce 
oslavu  Mezinárodního  dne 
žen. Akce se velmi vydařila a 
děkujeme tedy organizátorům 
za její přípravu.
Ve  svém  projevu  zmínil 
starosta  obce  mimo  jiné 
nadcházející  komunální 
volby a vyslovil přání, aby se 
ženy  odhodlaly  kandidovat 
do  místního  zastupitelstva. 
Zanedlouho  uvidíme,  zda  se 
jeho přání splní. 
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Turnaj ve stolním tenise

Šestého ročníku turnaje  ve stolním tenise  se  zúčastnilo  8 mužů,  9  žen a  dokonce  13 dětí. 
Kategorie  mužů  byla  letos  zpestřena  i  o  divácky  velmi  atraktivní  čtyřhru.  Po  vyhlášení 
výsledků následovala hudební zábava. Děkujeme účastníkům, fanouškům, sponzorům a hlavně 
organizačnímu týmu za hezké sportovní odpoledne.

Děti:
1. Lukáš Břenda
2. Vítek Čech
3. Roman Břenda

Z  mladších  dětí  se  nejlépe  umístil 
Filip Krejčí.

Ženy:
1. Jana Bervidová
2. Denisa Kubálová
3. Zlatka Břendová

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

Čtyřhra muži:
1. Pavel Krejčí, Jiří Javorský

Prověřovací taktické cvičení SDH

V sobotu  odpoledne  5.  dubna  2014  proběhlo  prověřovací  taktické  cvičení  jednotek  Sborů 
dobrovolných hasičů obcí okrsku Mladá Vožice. Tématem cvičení bylo zdolání požáru v jižní 
části  lesního  porostu  u  hradu  Šelmberk  a  cílem cvičení  prověření  akceschopnosti  jednotek 
JSDHo Mladá Vožice, SDH Janov, SDH Noskov, SDH Stará Vožice, JSDHo Běleč, JSDHo 
Vilice  a  JSDH  Řemíčov.  Po  nahlášení  požáru  na  č.  tel.:  150  KOPIS  (krajské  operační  a 
informační  středisko)  České  Budějovice  byl  vyhlášen  poplach  jednotce  Mladá  Vožice.  Po 
příjezdu na místo a provedeném průzkumu velitel zásahu požádal KOPIS o pomoc a přizvání 
dalších  jednotek  Běleč,  Vilice,  Janov,  Noskov,  Stará  Vožice,  Řemíčov.  Po  příjezdu  těchto 
jednotek  byla  provedena  dálková  doprava  vody  z  říčky  Blanice  vzdálené  cca  1.000  m  a 
převýšení asi 80 m. Likvidace požáru byla provedena za pomoci cisternových automobilových 
stříkaček a provedené dálkové dopravy vody s použitím přenosných požárních stříkaček PPS 
12. 

Karel Adam, zdroj: www.sdhmladavozice.cz
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Studie klubovny ve Bzové

Obec nechala v loňském roce vypracovat studii klubovny ve Bzové. Tuto studii zveřejňujeme 
zde ve zpravodaji na žádost občanů. Umístění klubovny na pozemku před tenisovým kurtem je 
možné změnit, ale protože v letošním roce vybudujeme v dané lokalitě i dětské hřiště, je nutné 
o umístění rozhodnout teď, stejně jako o umístění příjezdové cesty.

Zastupitelstvo obce od samého počátku, tj. od nápadu klubovnu zřídit, počítá s tím, že výstavba 
klubovny bude spolufinancována z některého dotačního titulu, a to alespoň z poloviny. Rád 
bych uvedl jasné stanovisko, že po získání kterékoliv dotace na výstavbu se může okamžitě 
stavět. Příkladem je klubovna pro děti a spolky v Bělči, která je otevřena pochopitelně občanům 
Bělče i Bzové, má celkové náklady vč. vybavení cca 860 000 Kč, z toho dotace je 450 000 Kč a 
tento poměr vlastních a cizích prostředků bychom rádi dodrželi.

Pokud budeme netrpěliví a stavbu urychlíme a postavíme bez dotace, omezíme tím další možné 
investice obce, což se může týkat například oprav a rekonstrukcí komunikací. Upozorňuji, že 
prioritní stavby (opatření proti živelním škodám nebo úpravy vodovodu) omezovat nemůžeme.

Jakým způsobem postavíme klubovnu ve Bzové, jak velkou a vybavenou a jakým způsobem 
budeme stavbu financovat, si rozhodneme sami, to je věc občanů obce a právě proto se bude 
příští schůze zastupitelstva obce konat ve Bzové. Na tuto schůzi jste všichni srdečně zváni.

Situační výkres
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Půdorys klubovny

Legenda místností
Ozn. Název místnosti Cena za m2

1.01 Klubovna 43,61
1.02 Předsíň 2,39
1.03 WC 1,56
1.04 WC 1,56
1.05 Kuchyňka 3,57
1.06 Sklad 8,75

Celkem 61,44
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Pohled jižní a západní

1 – okna a dveře budou vyrobeny z plastových profilů Veka Alphaline 90, zasklení izolačním 
trojsklem, U = 0,8 W/m2K
2 – střešní krytina – Bramac alpská classic
3 – pastovitá zatřená omítka (kontaktní zateplovací systém) – odstín dle výběru investora
4 – fasádní palubky 145/19
5 – klempířské konstrukce budou provedeny z TiZn plechu v přírodním odstínu
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Pohled severní a východní

Zpevněné plochy: pochůzné, pojízdné – betonová zámková dlažba
Okapový  chodník:  vymývané  kamenivo  fr.  16  –  22  mm  –  kačírek,  lemovaný  zahradními 
obrubníky
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 38. zasedání dne 30. prosince 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo  uzavření  dodatku  ke  smlouvě  o  dílo  č.  OB/SOD/2013/005  –  snížení  ceny 

o 15.912,70 Kč,
3. schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. OB/SOD/2013/007 – zvýšení ceny o 18.708 

Kč,
4. schválilo vypsání výběrového řízení na snížení nivelity komunikace – mezi č.p. 37 a č.p. 38 

v Bělči,
5. schválilo vypsání výběrového řízení na opravu jižní strany požární nádrže,
6. schválilo rozpočtové opatření č. 10/2013 – zvýšení i snížení ve výdajích o 21.600 Kč, změny 

ve výdajích v rámci paragrafů v částce 23.160 Kč,
7. schválilo rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016,
8. schválilo schodkový rozpočet na rok 2014 s příjmy 4.240.000 Kč, výdaji 7.420.000 Kč a 

financováním  ve  výši  3.180.000  Kč  ze  zůstatku  z  minulých  let.  Rezerva  rozpočtu  činí 
1.000.000 Kč,

9. schválilo  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2013  o  místním  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

10. schválilo uzavření dohod o provedení práce,
11. schválilo pronájem částí  pozemků parcelní  čísla 355/1,  176/1, 1702/2, 1285/1, 1719/3 a 

1719/5 o celkové výměře 689 m2 za 1 Kč ročně do 31. prosince 2019 a uzavření nájemní 
smlouvy s Občanským sdružením MAS Krajina srdce, IČ 26663503,

12. schválilo  záměr  pronájmu pozemku parcelní  číslo  KN 1286  za  500 Kč ročně  na  dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok,

13. schválilo vyúčtování dotací na vybavení JSDHO (610 Kč) a civilní připravenost (66.000 
Kč),

14. schválilo aktualizaci programu obnovy venkova pro léta 2014 – 2020,
15. schválilo  podání  žádosti  z  programu  Jihočeského  kraje  „Program  obnovy  venkova 

jihočeského kraje v roce 2014“ ve výši 200.000 Kč (celkový rozpočet projektu 400.000 Kč),
16. schválilo připojení rozestavěného rodinného domu na parcele číslo KN 569/7 k obecnímu 

vodovodu.

Zastupitelstvo obce na svém 39. zasedání dne 13. února 2014
1. schválilo program zasedání,
2. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce v roce 2013,
3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2013,
4. schválilo  rozpočtové  opatření  č.  1/2014  –  zvýšení  příjmů  o  21.857  Kč,  snížení  příjmů 

o 54.400 Kč, zvýšení výdajů o 13.116 Kč, snížení výdajů o 61.076 Kč, snížení financování 
o 15.417 Kč a změny ve výdajích v rámci paragrafů o 20.000 Kč,

5. schválilo směrnici č. 1/2014 – Oběh účetních dokladů, platnou od 1. ledna 2014,
6. vzalo  na  vědomí  protokol  č.  911/13/339  o  kontrole  plnění  povinností  v  nemocenském 

pojištění,
7. vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru,
8. vzalo na vědomí informaci o provedení inventarizace,
9. schválilo vyřazení dlouhodobého majetku k 1.4.2014:

inv. č. 2002-004 Sekačka CSA534 TR3S v pořizovací ceně 21.775 Kč,
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inv. č. 2004-001 Počítač MC H360B v pořizovací ceně 26.305 Kč,
inv. č. 2006-004 Satelitní komplet v pořizovací ceně   8.000 Kč,
inv. č. 2006-005 Zakrývací plachta v pořizovací ceně   4.550 Kč,
inv. č. 2006-006 Software program GIS v pořizovací ceně 16.191 Kč,
inv. č. 2009-011 Software – Územní plán v pořizovací ceně 18.410 Kč,
inv. č. 2010-009 Software Misys v pořizovací ceně 19.200 Kč,

10. schválilo nakládání se separovaným odpadem tako: Sbor dobrovolných hasičů Běleč vybere 
od občanů elektroodpad a kovový šrot a prodá jej na svůj účet s tím, že vykáže obci množství 
svezeného odpadu,

11. schválilo prodejní cenu dřevěných pohlednic na 25 Kč/ks při kusovém prodeji,
12. zamítlo podporu akci „Vlajka pro Tibet“,
13. schválilo trasu vedení přípojky od domu čp. 13 k rozestavěnému domu bez čp. ve Bzové.

Zastupitelstvo obce na svém 40. zasedání dne 19. února 2014
1. schválilo program zasedání,
2. vzalo na vědomí návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Běleč z vlastního podnětu, 

schválilo podle ustanovení § 44 písm. a) stavebního zákona pořízení změny č. 1 územního 
plánu Běleč z vlastního podnětu, rozhodlo

ad a) podle ustanovení § 6 odst. (2) stavebního zákona, že pořizovatelem změny č. 1 
bude  Obecní  úřad  Běleč  s tím,  že  splnění  kvalifikačních  požadavků  dle  ust.  §  24 
stavebního zákona bude zajištěno uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Radkem Bočkem,

ad b)  zodpovědného projektanta změny územního plánu,  kterým bude Ing.  arch. 
Martin Jirovský, Ph.D., MBA,

ad c) určeného zastupitele pro pořízení změny, kterým bude starosta obce Stanislav 
Šmejkal,

a  uložilo  starostovi  obce  zajistit,  prostřednictvím pořizovatele,  zpracování  návrhu zadání 
změny č. 1,

3. vzalo na vědomí návrh zadání změny č. 1 územního plánu Běleč dle přílohy tohoto materiálu 
a  uložilo  starostovi  obce  zajistit,  prostřednictvím pořizovatele,  projednání  návrhu  zadání 
změny č. 1 dle ust. § 47 stavebního zákona a jeho následné předložení zastupitelstvu obce ke 
schválení v nejbližším možném termínu.

Zastupitelstvo obce na svém 41. zasedání dne 18. března 2014
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo podání žádostí z programu grantové podpory Jihočeského kraje „GP na podporu 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK“ ve výši 90.300 Kč (celková výše projektu 
129.000 Kč), z toho investiční dotace 41.230 Kč, neinvestiční dotace 49.070 Kč,

3. schválilo  uzavření  smlouvy  se  společností  Design  M.A.A.T.,  s.r.o.  na  zpracování  návrhu 
změny č. 1 územního plánu Běleč za 20.000 Kč,

4. schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 
E.ON Distribuce, a.s. na zřízení věcného břemene – přípojky k rozestavěnému domu pana 
Bednáře ve Bzové za úplatu 2.000 Kč bez DPH,

5. souhlasilo s umístěním stavby – Bzová Bednář přípojka NN,
6. schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. 

na zřízení věcného břemene – NN rozvody v Elbančicích za úplatu 1.000 Kč bez DPH,
7. schválilo uzavření smlouvy se společností Asseco Solutions, a.s.  na užití,  implementaci a 

provozní podporu informačního systému Helios Fénix za 11.767 Kč ročně.



Strana 16 Zpravodaj obce Běleč 1/2014 10. 5. 2014

Zastupitelstvo obce na svém 42. zasedání dne 3. dubna 2014
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo příspěvky na kulturní a sportovní akce pro rok 2014 v celkové výši 86.000 Kč,
3. schválilo poskytnutí příspěvku na činnost organizacím:

Sbor dobrovolných hasičů Běleč ve výši 20.000 Kč,
Maškary – divadelní ochotnický spolek Běleč ve výši   4.000 Kč,
Myslivecké sdružení Běleč ve výši   4.000 Kč,
Sportovně střelecký klub Bzová ve výši   4.000 Kč,
Jezdecký klub Mladá Vožice ve výši   2.000 Kč,
Diakonie ČCE – středisko Rolnička ve výši 18.000 Kč,
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Venkov ve výši   5.000 Kč,

s tím, že v případě nacvičení nové hry bude spolku Maškary – ochotnický divadelní spolek v 
Bělči příspěvek zvýšen o 10.000 Kč na nákup kulis a příspěvek DSO Mikroregion Venkov je 
účelově vázán na nákup lezecké stěny.

4. zamítlo poskytnutí půjčky Občanskému sdružení MAS Krajina srdce ve výši 50.000 Kč,
5. schválilo směrnici č. 2/2014 o zadávání veřejných zakázek,
6. schválilo výběr dodavatele zahradního traktoru pro Běleč – společnost MERXBAUER s.r.o. 

s nabídkovou cenou 240.790 Kč a pověřilo starostu traktor zakoupit,
7. schválilo  výběr  dodavatele  školního  nábytku  pro  klubovnu  –  Ing.  Bedřich  Doležel  s 

nabídkovou cenou 54.943,68 Kč a pověřilo starostu nábytek zakoupit,
8. schválilo montáž bezpečnostních fólií od firmy Roman Paukov v ceně do 8.000 Kč,
9. schválilo montáž elektronického zabezpečení od firmy Jiří Jenšík v ceně do 36.000 Kč,
10. schválilo dobudování veřejného osvětlení u č.p. 43 v ceně do 43.000 Kč,
11. schválilo digitalizace videokazet za cenu do 2.500 Kč,
12. zamítlo zakoupení zavlažovacího systému pro hřiště v Bělči za cenu cca 120.000 Kč,
13. schválilo dodatek ke smlouvě č. 2/2014 se společností COMPAG Votice s.r.o. - navýšení 

roční ceny o 10.143 Kč vč. DPH,
14. schválilo instalaci dřevěných soch a využití 1 ks dubu v Bažantnici pro účely projektu MAS 

Krajina srdce,
15. schválilo pořízení pasportu kanalizace Běleč od VaK projekt s.r.o. v ceně 27.350 Kč.

Pokladní a úřední hodiny

Obec Běleč má od března 2014 novou pokladní – Lucii Rýparovou. Pokladní hodiny jsou každý 
čtvrtek od 18:00 do 19:00. Z důležitých důvodů je možno si  domluvit s pokladní jiný čas.

Úřední hodiny zůstávají v pátek od 17:00 do 20:00 hodin, případně je možno si domluvit na 
tel. čísle 724 189 517 jiný způsob vyřízení úředních záležitostí.
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