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Co se chystá

Ve čtvrtek 2. října od 19:30 se uskuteční 51. zasedání zastupitelstva obce. Návrh programu je 
k nahlédnutí níže na této stránce.

Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek 10. října od 14 do 22 hodin, v sobotu 11. října 
od 8 do 14 hodin. Volební místnost je v přízemí budovy obecního úřadu v Bělči č.p. 22.

Draci, dračice, dráčci a dráčata mají svůj rej naplánovaný na sobotu 25. října od 14 hodin 
v Souhradech. V případě nepřízně počasí se akce o týden odkládá.

Svoz železného šrotu bude v sobotu 8. listopadu.

V neděli 21. prosince si přijďte odpočinout od předvánočního shonu na vánoční besídku, která 
se bude konat od 14 hodin ve společenské místnosti v Bělči.

Pozvánka na zastupitelstvo
Ve čtvrtek 2. října od 19:30 proběhne v zasedací místnosti OÚ 51. zasedání zastupitelstva.

Návrh programu:
1. Zpráva o hospodaření obce Běleč k 30. září 2014
2. Zpráva o hospodaření v obecních lesích k 30. září 2014
3. Rozpočtová opatření
4. Zprávy finančního výboru
5. Informace o soudním sporu Obec Běleč vs. Zdeněk Šmíd
6. Projednání omezení dopravy na silnici Běleč – Bzová
7. Různé, diskuse

Všichni občané jsou na zasedání zastupitelstva zváni.

Poděkování

Milí čtenáři,

na tomto místě  bych ráda poděkovala  zejména všem,  kteří  nám během uplynulých čtyř  let 
pomáhali vytvářet obecní zpravodaj, psali pro nás články a poskytli své fotografie z různých 
akcí. Jsou jimi následující dámy a pánové: Dana Bednářová, Marie Bednářová, Karel Bulis, 
Kristýna Čechová, Mirka Čechová, Jana Fialová, Jan Hájek, Josef Hájek, Monika Hienlová, 
Martina  Krejčová,  Pavel  Krejčí,  Zdeněk  Kubále,  Hana  Rychlá,  Pavel  Rychlý,  Zdeněk 
Slapnička,  Eva  Svatková,  Rudolf  Šedivý  a  Jana  Vepřeková.  Pokud  jsem  na  někoho  snad 
zapomněla, pak se předem omlouvám, rozhodně to nebylo záměrem.

Další díky pak patří i vám, organizátorům různých akcí a jejich účastníkům. Bez vašich nápadů, 
aktivního zapojení a v neposlední řadě i účasti by zdaleka nebylo tolik krásného materiálu na 
poskládání této pestré mozaiky ze života naší obce.

Petra Šmejkalová
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Aktuálně řešíme

Vážení spoluobčané,

funkční období zastupitelstva obce se nachýlilo a asi  by bylo dobré provést  inventuru věcí 
v pohybu a těch nedokončených, které přejdou na nové zastupitelstvo obce.

Z věcí, které se pravděpodobně podaří dokončit do voleb nebo aspoň do termínu ustavujícího 
zasedání  nového zastupitelstva obce,  bych uvedl  dodávku lesnické techniky,  kde traktor  již 
máme v garáži, příslušenství by mělo dorazit příští týden. V první polovině října by měla být 
dokončena oprava kanalizace ve Bzové u Kvítků. Pokud nenarazíme na problémy, dokončíme 
projektovou dokumentaci na klubovnu ve Bzové, možná i projektovou dokumentaci na nový 
most pod Šelmberkem. V pátek požádáme o snížení tonáže na komunikaci Běleč – Bzová.

Dokončení změny územního plánu a dokončení oplocení hřiště pro malou kopanou v Bělči, 
dokončení akce Úprava nivelity místní komunikace u Krchů nebo montáž značek omezujících 
tonáž bude uzavírat už nové zastupitelstvo obce.

Prací  na  dlouhou dobu je  výkup pozemků pod komunikacemi  a  následně  shánění  peněz  a 
oprava  či  rekonstrukce  místních  komunikací  a  to  jak  komunikace  Běleč-  Bzová,  tak 
komunikace okolo Šelmberku nebo komunikace do Staniměřic.

Projektově  připravené  budou  k  předání  novému  vedení  obce  výstavba  nového  mostu  pod 
Šelmberkem a výstavba klubovny ve Bzové. Počátkem příštího roku budou proplaceny dotace 
na klubovnu pro dětské a sportovní aktivity a dotace na lesnickou techniku a po absolvování 
výběrového řízení i dotace na výstavbu mostu. Spolu se zůstatkem na účtu obce je možné tyto 
dvě stavby postavit, aniž by byl běžný rozpočet jakkoliv omezován.

Před čtyřmi lety jsem v prvním zpravodaji tohoto volebního období psal své představy a přání. 
Řekl jsem, že nejdůležitější věcí v obci jsou lidé a jejich aktivity. Každý rok bylo víc a víc 
jasné, že vedení obce tu je pro občany a pokud občany v jejich aktivitě podpoříme, dostaneme 
adekvátní odpověď. Co se týká mezilidských vztahů, doufám, že stav porozumění mezi lidmi se 
nezhoršil, v mnoha ohledech se z mého pohledu zlepšil. Není možné být ve všem spokojen, ale 
snažili jsme se maximu lidí vyhovět i za cenu ústupků a potlačení vlastního názoru na věc.

Rád bych touto cestou poděkoval všem zastupitelům, zaměstnancům obce a všem, kteří přispěli 
v posledních čtyřech letech k rozvoji obce a to jak obyvatelům, tak spolkům a firmám, všem 
kteří aspoň někdy přiložili ruku k dílu. Záměrně nejmenuji, protože není možné i při nejlepší 
vůli někoho nevynechat, na nějakou aktivitu nezapomenout. Dá se říci, že do rozvoje obce se 
zapojil prakticky každý, ať prací nebo účastí na společných akcích.

Rád bych zopakoval čtyři roky starou větu, kterou jsem si díky aktivitě občanů mnohokrát 
připomněl. Větu, která mě poháněla v době, kdy tělo bylo bolavé a hlava na rozpadnutí:

Jsem z Bělče a jsem na to hrdý.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Volby do obecního zastupitelstva
V letošních komunálních volbách se v naší obci poprvé setkáváme s možností volby mezi více 
volebními  stranami  s  více  kandidáty.  Protože  oproti  například  parlamentním  volbám  mají 
v tomto případě komunální  volby specifický způsob hlasování,  dovolujeme si  jej  přehledně 
připomenout s využitím části článku ze stránek www.idnes.cz (http://idnes.cz/B3PCu):

V záhlaví každého hlasovacího lístku je název obce a počet členů zastupitelstva, který má být 
zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí 
určeném stranou v samostatných zarámovaných sloupcích. Volič může upravit hlasovací lístek 
pro volby do zastupitelstva jedním ze třech způsobů.

1. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím dává hlas tolika kandidátům této strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku kolik je členů zastupitelstva dané obce. Pokud označí tímto více volebních stran, je hlas 
neplatný.

2. Volič může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však může zaškrtnout tolik kandidátů, kolik 
členů  zastupitelstva  obce  má  být  zvoleno.  Počet  členů  zastupitelstva  je  uveden  v  záhlaví 
hlasovacího lístku. Pokud označí více kandidátů, bude hlas neplatný.

3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby kombinovat. Lze tedy označit křížkem jednu volební 
stranu a  dále v rámečku před jménem další  kandidáty,  pro které volič hlasuje.  Z označené 
volební strany tak dává hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Například, pokud má být zvoleno 11 členů 
zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů z dalších 
volebních stran,  je  dáno označené volební  straně šest  hlasů  pro kandidáty na prvních šesti 
místech. Pokud by bylo označeno více stran nebo více kandidátů, než je stanovený počet, bude 
hlas neplatný.

Pokud však volič neoznačí  na hlasovacím lístku ani  volební stranu,  ani žádného kandidáta, 
hlasovací  lístek  nevloží  do  úřední  obálky,  přetrhne  ho  nebo  vloží  do  úřední  obálky  více 
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je hlas neplatný.

Oslovila jsem všechna tři kandidující sdružení s nabídkou prezentace v obecním zpravodaji. 
Dvě sdružení se rozhodla nabídku využít, jejich příspěvky naleznete na stranách 4 a 5. Tyto 
příspěvky neprošly žádnou redakční úpravou. Třetí kandidující sdružení nabídku nevyužilo.

Petra Šmejkalová
Volby - SNK Bzová

Cílem SNK Bzová při volbách do obecního zastupitelstva je:

Chceme se především více zapojit do dalšího rozvoje obce!

Za SNK Bzová H. Rychlá 

http://www.idnes.cz/
http://idnes.cz/B3PCu
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Volby - Sdružení nezávislých kandidátů Běleč
Měli jsme sen – jak bude vypadat obec Běleč v roce 2018

Probudili  jsme se do slunečného rána, je pátek 5. října 2018. Dnes odpoledne začnou další 
komunální volby. Je právě vhodný okamžik poohlédnout se za uplynulými čtyřmi roky, které 
jsme strávili společně prací pro obec a její rozvoj. V minulých komunálních volbách poprvé 
kandidovalo více sdružení a zastupitelstvo bylo poprvé tzv. koaliční. Voliči nás podpořili a i po 
volbách se zapojili do rozvoje obce a hlavně rozvoje vztahů mezi lidmi.

Utužení a výrazné zlepšení vzájemných vztahů mezi lidmi ve vsi a hlavně vztahů mezi Bělčí, 
Bzovou a Elbančicemi je tím nejdůležitějším, co se nám všem podařilo. Své drobné spory si  
řešíme sami mezi sebou, zmizely i poslední zbytky nedůvěry. Lidé a spolky spolu navzájem 
velmi dobře spolupracují, ať jde o hasiče, ochotníky, ženy, myslivce, mládež nebo důchodce.

Kulturnímu zázemí obce už není skoro co vytknout. Kromě společenské místnosti a klubovny 
žen  v  Bělči  a  nedávno  dostavěné  a  vybavené  klubovny  ve  Bzové  máme  stále  zaplněnou 
klubovnu pro děti a mládež nad hasičárnou a mysliveckou klubovnu na střelnici. V létě není 
týdne, aby se nekonala nějaká kulturní nebo zábavná akce. Obyvatelům obce se podařilo dobře 
prezentovat obec v soutěžích, uspěli jsme v soutěži Vesnice roku. Porotě jsme předvedli aktivní 
a příjemnou obec, která má problémy vyřešeny a stará se o další a další  drobná zlepšení a 
rozvoj života v obci.  Našli  jsme k sobě cestu a na poslední taneční zábavě ve Bzové bylo 
poprvé více Bělečáků než Bzováků. Předloni se ve Bzové konala dvě představení letního kina, 
vloni se premiéra čtvrté nazkoušené hry našich ochotníků odehrála na Bělečské návsi.

A co sport? Dětská hřiště byla dokončena před minulými volbami, fotbalové hřiště v Bělči hned 
po  nich.  Došlo  i  na  úpravu  povrchu  tenisového  kurtu  a  dovybavení  hasičského  cvičiště. 
V nejbližší době bychom rádi zajistili, aby byl některý z rybníků opět vhodný na koupání.

Kromě propojení lidí se podařilo propojit obec i komunikačně. Bělečské děti se již nemusí bát 
cestou ze školy chodit a jezdit po hlavní silnici, cyklostezka (chodník) Mladá Vožice – Běleč – 
Bzová  byla  dokončena  už  dávno  a  na  problémy  s  kamiony  už  sedá  prach  zapomnění.  Po 
výstavbě nového mostu pod Šelmberkem se podařilo vykoupit a opravit celou silnici kolem 
Šelmberku až do Bělče, v loňském roce jsme dokončili opravu komunikace do Staniměřic a 
v těchto dnech se připravuje kolaudace nové silnice Běleč – Bzová. Třetím rokem postupně 
opravujeme cesty do lesů a s tím i cesty k sousedům do Šebířova, Vilic nebo Janova. 

Už před čtyřmi roky byl problém najít v obci opuštěné stavení, které bychom mohli nabídnout 
mladé rodině, která u nás chtěla bydlet. Na okraji Bzové i na okraji Bělče vyrostly nové domky, 
z velké části  si  je postavili  mladí  lidé z obce.  Obec si  pro své občany drží standard velmi 
levných nákladů na bydlení. Náklady na pitnou vodu, odvádění odpadních vod, poplatky za 
odpad nebo daň z nemovitostí patří vždy mezi ty nejnižší široko daleko. Podařilo se nám zajistit 
víkendové autobusové spoje do Mladé Vožice a ve spolupráci s okolními obcemi i další spoje 
do práce a do školy – do Tábora, Votic, Benešova, Vlašimi a Pacova.

Všechno to, co se nám pouze zdálo, se může za ty čtyři roky stát, stačí jenom chtít.
Chcete se také někdy zasnít? Přijďte k volbám a pomozte nám tyto sny naplnit.

Sdružení nezávislých kandidátů Běleč
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Dětský den Bzová

13.  září  2014  se  konalo  ve 
Bzové  odpoledne  věnované 
dětem.  Sešlo  se  celkem  20 
dětí  a  v jejich  tvářích  byla 
vidět  zvědavost,  co  se  bude 
dít.

Vzhledem  k  tomu,  že  se 
k nám počasí obrátilo zády a 
před  zahájením začalo  pršet, 
museli  jsme  zkrátit  výčet 
připravených  soutěží  na  ty, 
které  bylo  možné  hrát  pod 
stanem.

Děti  se  bavily  i  výtvarnou  soutěží.  Vyráběly  svoji 
panenku/panáčka z připravených polotovarů. Jak se jim a 
někdy i jejich maminkám dílo povedlo, posuďte sami dle 
přiloženého obrázku.

Po ukončení soutěží se přece jen štěstí usmálo a přestalo 
pršet.  Děti  mohly  vyzkoušet  skákací  hrad  a  proběhly 
některé soutěže mimo stany. Ve skákacím hradu se děti 
teprve pořádně rozdováděly. Skákaly, různě narážely do 
stěn a nechávaly se jimi odhazovat.  Občas některé dítě 
přiběhlo  s  brekotem,  po  skončení  byly  děti  upocené, 
unavené, ale doufám, že spokojené.

Hana Rychlá
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Slavnostní otevření klubovny pro děti a spolky

Slavnostní  otevření  klubovny pro  děti  a  spolky  v Bělči  se  uskutečnilo  ve čtvrtek  18.  září. 
Příchozí  hosty  velmi  zaujaly  letecké  snímky  obce  pořízené  během letošního  léta.  Některé 
pohledy byly skutečně nezvyklé a překvapivé a hojně se nad nimi diskutovalo. Jako host na 
slavnostním otevření  vystoupila také Monika Hienlová, předsedkyně sdružení MAS Krajina 
srdce, které zprostředkovalo dotaci z Programu obnovy venkova. Ve svém projevu mimo jiné 
označila  projekt  klubovny  za  více  než  zdařilý  a  popřála  nám všem zdárné  užívání  tohoto 
prostoru.
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Masters a houby 2014

Prší  a  prší  a  prší.  Odsunuté  Masters  trpěly 
nepřízní počasí zrovna jako žně. Do poslední 
chvíle jsme nevěděli, zda sekáči budou moci 
vyjet  do zarostlých luk a připravit  důstojný 
povrch  pro  třetí  golfové  mistrovství  obce 
Bělče. Nakonec se vše narychlo stihlo, bylo 
to však znát na kvalitě trávy. Zejména greeny 
byly oproti loňské úrovni chudinkami a téměř 
se na nich nedalo hrát.

Nepřízeň  počasí  se  odrazila  zřejmě  i  na 
účasti. Oproti loňskému hvězdně obsazenému 
klání  jsme  zaznamenali  rekordní  úpadek 
zájmu.  Zapsali  jsme  pět  účastníků!  Ještě 
v pátek  večer  se  zdálo,  že  svou  účast 
přislíbilo mnoho zájemců, ale sliby – chyby. 
To  ovšem  neznamená,  že  by  herní  kvalita 
utrpěla. Ti, kdož se dostavili, nebyli již žádní 
začátečníci. Až na jediného… Ale nemyslete 
si,  že  by  nově  příchozí  a  k  tomu  ještě 
zahraniční  hráč,  ovšem  dnes  již 
naturalizovaný Bělečák, pokulhával svým výkonem za startovním polem. Všechny překvapil 
svým zaujetím pro  věc,  otevřenou  myslí  a  v neposlední  řadě  skutečně  perfektně  sladěným 
oblečením. Kdybychom měli pohár pro nejlépe oblečeného golfistu, pak by nebylo pochyb, kdo 
by si ho odnesl domů.
Počáteční rozmrzelost z malé účasti se záhy rozplynula, a to proto, že jsme si mohli dovolit 
změnu herního plánu. Hrálo se jednokolově, ale na osmnáct jamek – tedy ve skutečném herním 

formátu. Prvních devět jamek 
jsme  zvládli  dopoledne, 
druhých devět po obědě.

Od  počátku  nebylo  pochyb, 
kdo  se  skvěle  mentálně 
připravil  a  šel  s  jistotou pro 
vítězství.  Naprosto 
suverénním  způsobem  se 
prosadil  Jirka  Heřmánek, 
jenž  převýšil  herní  pole 
rozdílem  jedné  třídy. 
Důvodem  bylo,  že  hrál 
opravdu  „hlavou“,  jak  říkají 
golfisté, měl připravený plán 
a  dokázal  se  ovládat.  Díky 
tomu  již  na  třetí  jamce 
předvedl,  že  není  pochyb 
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o jeho formě, když svým prvním úderem umístil míček do vzdálenosti kolem sedmdesáti metrů 
a posunul značku pro nejdelší odpal a tento výkon již nikdo nepřekonal.
Loňský vítěz Marcel Fiala zřejmě podlehl tíži obhajoby prvenství. Nedokázal se ukáznit a podle 
mého názoru příliš riskoval. Nakonec skončil druhý, když v odpoledních hodinách předváděl 
neskutečně  přesné  rány,  ale  na rozjetý  vlak Jiřího to  už nestačilo.  Ten si  rozumně podržel 
dopolední náskok.
Na třetím místě se umístil  Dan Madzik,  a to díky svému přístupu k věci.  Pravda,  má jisté 
zkušenosti z baseballu, které se i zde dají uplatnit, ale vzhledem k tomu, že držel golfovou hůl 
v ruce poprvé v životě, je třeba se sklonit před jeho schopnostmi a zaujetím. Myslím, že kdyby 
Masters byly vícedenní, razantně by promluvil do boje o první příčku. Na dalších místech se 
umístili manželé Šmejkalovi. Petra vynikala bojovností a Standa krátkou hrou. To je prostě jeho 
doména. Proto si zcela zaslouženě odnesl pohár pro hráče, jenž umístí míček první ranou na 
green jamky č. 6 co nejblíže jamce.
Závěr  Masters  2014  nám  opět  propršel,  dokonce  došlo  k  přerušení  turnaje  v  souladu 
s golfovými pravidly pro bouřku. Stalo se tak na jamce „U Kocurů“ a obětavá Jana nás všechny 
nezištně pohostila a posilnila, za což jí děkujeme.

Vyhlášení výsledků proběhlo v club roomu ihned po skončení turnaje. Musím konstatovat, že 
přes skromnou účast se Masters vydařily a všichni jsme si odnesli příjemné dojmy. Na příští rok 
máme smělé plány, což jsme loni měli rovněž…
A co ty houby? Ty panečku letos rostou!

Zdeněk Slapnička
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Ochotnický spolek Maškary – nábor nových členů

Ochotnický divadelní spolek Maškary z Bělče uskutečňuje  nábor nových členů divadelního 
spolku.  Ochotnická  tvorba  je  krásná,  avšak  velmi  namáhavá.  Nastudovat  text,  vyjádřit 
charakter postavy, zvládnout pohyb a mluvu na jevišti. Za prací umělců stojí neméně důležití 
techničtí  pracovníci.  Práce  osvětlovače,  zvukaře,  práce  jevištního  mistra  a  kulisáků,  práce 
inspicienta, nápovědy a práce s dopravou. To vše dobře funguje. Ale...

… ale  ochotníků ve spolku je stále  málo! Nastávají  situace,  kdy se  někteří  členové spolku 
nemohou na plánovaný termín představení z nějakých důvodů dostavit. Musí se proto plánovat 
znova. Datum představení se může nabídnout až po odstranění těchto kolizí. 

Příchozí zájemci o divadlo budou vtaženi do děje bez okolků. Budou hrát, svítit, stavět kulisy, 
napovídat  atd.  Je  běžná  praxe,  že  jednu  roli  nastudují  i  dva  představitelé.  Řeší  se  tím 
zastupitelnost.

V nové sezoně 2014 hodláme nastudovat novou divadelní hru a v dubnu 2015 uvést premiéru. 
K tvůrčímu záměru  chybí  ale  čtyři  mužští  herci  a  několik  techniků.  Ženské  představitelky 
rovněž postrádáme.  Vítáme všechny,  kteří mají chuť si  zkusit divadlo a seznámit se s jeho 
kouzly. Prožít proměny v divadelních postavách a předstoupit před diváka. Věříme, že naše 
volání nalezne odezvu. Všude, kde hrajeme, reprezentujeme obec Běleč.

Jsme vděčni za přízeň diváků, kteří navštívili některá z našich představení. 

Karel Bulis režisér

Marie Bednářová principálka

Poděkování za dar pro Linku bezpečí

V Praze dne 31. března 2014
Vážený pane starosto,

děkujeme Vám za příspěvek v roce 2013. Veřejnost se často mylně domnívá, že Sdružení Linka 
bezpečí  je financováno státem. Pravda je však jen částečná. Linka bezpečí  je registrovanou 
sociální službou, která od státu žádá a získává každoročně dotace. Ty však tvoří pouze 30 % 
z celkového potřebného rozpočtu na poskytování služby. Proto i příspěvek Vaší obce či města 
přispěl k tomu, aby se dovolaly právě ty děti, které potřebují podporu v jejich problémových či 
dokonce krizových situacích.

Ing. Richard Schinko
ředitel Sdružení Linka bezpečí

(redakčně zkráceno)
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Problematika komunikace Běleč - Bzová

Jak jste již zajisté mnohokrát slyšeli, stálé opravy 1 km 
dlouhé komunikace z Bělče do Bzové stojí rozpočet obce 
nemalé  peníze.  Již  od  roku  2010  má  obec  k  dispozici 
posudek Ing. Douši, který shrnuje, že povrch vozovky je 
špatný a  vyžaduje rekonstrukci.  Bohužel  Policie  České 
republiky se k problému již tehdy postavila tak, že obec 
není oprávněna zakázat provoz kamionů a těžké dopravy, 
neoficiálně  nám  bylo  sděleno,  že  není  možné 
obousměrný provoz vést přes Elbančice. Tento argument 
byl  zpochybněn  počátkem  září  2014,  kdy  ten  samý 
dopravní  inženýr  Policie  ČR  povolil  přes  Elbančice 
objížďku silnice Kamberk - Mladá Vožice.

Ideálním řešením situace by byl převod komunikace do 
majetku Jihočeského kraje jako součást sítě silnic II. třídy 
ve správě Správy a údržby silnic.  Po dobu tří  let  jsme 
průběžně jednali s vedením Jihočeského kraje o výměně 
komunikací Běleč - Bzová a Elbančice - Vilice, v roce 
2013 jsme dokonce nabízeli starat se o celou komunikaci 
přes Elbančice. Zkusili jsme leccos, v Bělči byl radní pro dopravu Jihočeského kraje, zástupce 
odboru  dopravy  krajského  úřadu,  protlačili  jsme  problém  do  vysílání  České  televize,  se 
senátorem Eybertem jsme byli v Českých Budějovicích, jednali jsme i s poslancem Baborem, 
při schvalování Zásad územního rozvoje (krajský územní plán) v roce 2010 a při schvalování 
aktualizace v roce 2013 jsme vždy podávali námitky k projednávání. Výsledkem snažení byla 
čistá nula, Jihočeský kraj si  spočítal náklady na rekonstrukci na 10 milionů korun a odmítl 
komunikaci převzít.

Za období 2010-2013 stály opravy povrchu komunikace celkově 875.770 Kč, a to bez zimní 
údržby, vysíkání a frézování příkopů. Jde o sypání peněz do černé díry, ale jde o nejpotřebnější 
komunikaci v majetku obce. Bylo by pochopitelně vhodné vyřešit problém komunikace jednou 
provždy.  Problémem  stavu  komunikace  je  neúnosné  podloží,  protože  v  roce  1952  nikdo 
nepřipravoval  podloží  pro  40tunové  kamiony  mezinárodní  dopravy,  ale  pro  zemědělskou 
dopravu let padesátých a to pouze jako příjezd do jedné vesnice. Při asfaltování v roce 1973 byl 
vyřešen povrch, ale na podloží se nesáhlo a stále šlo o místní obsloužení Bzové. Při průjezdu 
kamiónu se vrchní asfaltová vrstva prohýbá a praská, další investice do povrchu komunikace 
jsou v podstatě zbytečné.

Na počátku roku po posledním jednání s krajským radním pro dopravu Ing. Krákem jsme prošli 
možnosti, které máme. První možností je uzavřít komunikaci pro nákladní dopravu a čekat, zda 
krajským úředníkům dojde,  že silnice přes Elbančice nevyhovuje tranzitní  dopravě. Druhou 
možností je uzavřít komunikaci pro nákladní dopravu, opravit povrch, kde odhad ceny je cca 
2 miliony korun, a zajistit dozor na komunikaci tak, aby tudy kamióny a přetížené náklaďáky 
nejezdily.  Třetí  možností  je  požádat  o  dotaci  a  zrekonstruovat  komunikaci  za  cenu  kolem 
10 milionů korun.
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Obec průběžně jedná s majiteli pozemků o odkoupení tak, abychom mohli nechat naprojektovat 
rekonstrukci a byli kdykoliv připraveni požádat o dotaci. Zhruba třetina majitelů s prodejem 
nebo směnou souhlasí, zhruba třetina se nevyjádřila a třetina pozemků je prozatím zablokovaná.

Na jaře a v létě jsme absolvovali 8 schůzí s úředníky na několika úrovních, 3 konzultace se 
znalci a projektanty, absolvoval jsem školení na silničně správní problematiku. Objednali jsme 
a máme v ruce znalecný posudek od soudního znalce Ing. Kusého z Tábora, který konstatuje, že 
u  dvou  ze  tří  sond  je  únosnost  podloží  pouze  20  % požadované  únosnosti.  Horní  vrstvy 
vozovky jsou únosné  od 54 % do 92 % požadovaných  parametrů.  Teď se  čeká  na  návrat 
dopravního inženýra Policie ČR z dovolené a po jeho vyjádření požádá obec o osazení značek 
omezující tonáž dopravy. 

Naše představa je omezit tonáž v rozmezí od 2,5 tuny do 6 tun s dodatkovou tabulkou MIMO 
DOPRAVNÍ OBSLUHY SÍDLA BZOVÁ.

Protože jde  o  omezení  nejen  mezinárodní  kamionové dopravy a  kamionů se  dřevem,  ale  i 
omezení pohybu po obci, je vhodné, aby se občané k návrhu k omezení dopravy vyjádřili ještě 
před podáním. Na zasedání zastupitelstva obce 2. října 2014 se bude problematika projednávat 
a stanovíme tonáž, na kterou budeme žádat omezení.

Černá skládka na území obce

Ve  čtvrtek  25.  září  jsme  byli 
přes  internetovou  aplikaci 
ZmapujTo.cz  informováni 
o černé skládce na území obce – 
u cesty z Remízku na Šelmberk. 

Rád  bych  při  této  příležitosti 
upozornil  na  problematiku 
černých  skládek.  Na  rozdíl  od 
minulosti  není  černá  skládka 
odpovědností  majitele  pozemku 
a  pokud  není  známý  původce, 
není  komu  nařídit  likvidaci. 
Potom  zlikviduje  černou 
skládku buď majitel či nájemce 
pozemku  –  dobrý  hospodář, 
nebo ji zlikviduje obec.

Vedení obce se rozhodlo, že tuto skládku odstraní na náklady obce ve spolupráci s městem 
Mladá Vožice, ale neradi bychom z toho dělali tradici. Skládky by neměly vznikat vůbec a je 
pouze  na  nás,  obyvatelích  obce,  abychom měli  oči  na  stopkách  a  vzniku černých  skládek 
zabránili. Přejme si málo lumpů a hodně dobrých hospodářů.
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Soudní spor o hospodaření v lesích končí
Soudní spor mezi Obcí Běleč a Zdeňkem Šmídem se nachýlil ke konci. Jak jsme již několikrát 
informovali zde ve zpravodaji i v rámci schůzí zastupitelstva obce, soudní spor trvá od roku 
2011 a jedná se o náhradu škody, která vznikla v obecních lesích.

Na základě znaleckého posudku Ing. Šedivého z dubna 2010 zažalovala Obec Běleč v březnu 
2011  bývalého  lesního  hospodáře  Zdeňka  Šmída  o  zaplacení  náhrady  škody  ve  výši 
383.293 Kč. Soud nechal na žádost pana Šmída vypracovat znalecký posudek od Ing. Bárty. 
Ten v září 2012 konstatoval mimo jiné:

• pravděpodobné  včasné  nezpracování  dříví  z  větrných  kalamit  2007  a  2008  mělo  za 
následek  vznik  kůrovcové  kalamity  v  roce  2009  a  následujících,  napadení  kůrovci  i 
stojících porostů a s tím související snížené zpeněžení vytěženého dříví;

• zjištěn neuspokojivý stav a vedení lesní  hospodářské evidence (nesoulad s pomocnou 
evidencí OLH (odborný lesní hospodář, pozn. red.), nesoulad s doklady o prodeji dříví, 
chybějící údaje z roku 2010);

• zjištěný rozdíl mezi celkovou výší těžeb za celé decenium (2001 – 2010) podle LHE 
(lesní hospodářská evidence, pozn. red.) a objemem prodaného dříví (bez započtení dříví 
pro drobnou samovýrobu) ve výši 368 m3 nelze věrohodně prokázat.

Obec nesouhlasila s tím, že se dva posudky natolik liší  a požadovala vypracování posudku 
třetího, který by rozdíly vyřešil. Znalecký posudek vypracoval v prosinci 2013 Ing. Hrůza a 
konstatoval mimo jiné:

• Se závěrem ing. Bárty o tom, že včas nezpracované kalamitní dříví z roku 2007 a 2008 
bylo pravděpodobnou příčinou následného přemnožení kůrovce a s vyčíslením sníženého 
zpeněžení lze bez výjimky souhlasit.

• S tím, že byla neuspokojivě vedena LHE se plně ztotožňuji. Je třeba ale podotknout, že 
svůj podíl na tomto stavu má i vlastník lesa, protože vedení LHE je povinností vlastníka 
(pokud ji nepřenesl na někoho jiného, např. OLH).

• Zjištěný rozdíl mezi celkovou výší těžeb za dobu platnosti LHP (lesní hosp. plán, pozn. 
red.) 2001-2010 podle LHE a objemem prodaného dříví ve výši 368 m3 nelze vzhledem 
k předloženým dokladům věrohodně prokázat. Souhlasím se závěrem ing. Bárty.

V doplňku znaleckého posudku vyčíslil znalec cenu dřeva, které bylo v lese vytěženo, ale není 
doložen prodej, a to částkou 310.000 Kč a cenu dřeva, které v lese v roce 2001 (tvorba lesního 
hospodářského plánu) bylo, ale v roce 2010 již nikoliv a není vykázán prodej, na 250.000 Kč.

Na základě těchto posudků rozhodl krajský soud takto:
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 60.000 Kč se 7,75% úrokem z prodlení jdoucím od 

16.12.2010 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
II. Žaloba,  kterou  by  žalovanému  byla  uložena  povinnost  zaplatit  žalobci  323.293 Kč 

s příslušenstvím, se zamítá.
III.Žalobce je povinen nahradit žalovanému na nákladech řízení částku 97.474,46 Kč do tří 

dnů od právní moci rozsudku k rukám Mgr. Jana Procházky.
IV.Žalobce  je  povinen  zaplatit  na  náhradě  nákladů  státu  8.929,20  Kč  a  žalovaný 

3.826,80 Kč  do  tří  dnů  od  právní  moci  tohoto  rozsudku  na  účet  Krajského  soudu 
v Českých Budějovicích.
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Obec uspěla pouze částečně, takže měla zaplatit právníkovi pana Šmída o cca 20.000 více, než 
pan Šmíd obci.  Zastupitelstvo obce na návrh právní zástupkyně schválilo na svém zasedání 
24. dubna 2014 odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Pan Šmíd se odvolal také.

Při jednání senátu (zemědělská a lesnická odbornost) vrchního soudu v Praze 25. září 2014 pod 
vedením místopředsedy soudu JUDr. Stanislava Bernarda nám bylo řečeno, že soud na tomto 
jednání rozhodne a že pro obě strany bude výhodnější stáhnout svá odvolání, protože tím ušetří 
soudní poplatek ve výši 16.165 Kč. Zároveň nám bylo předsedou senátu vytknuto, že 10 let se 
obec o lesy nestarala, potom si nechala vypracovat znalecký posudek a dala spor k soudu. Obě 
strany dostaly čas na dohodu a při jednání na chodbě soudu jsme navrhli smír a to tak, že se 
sníží náhrada právního zastoupení a ani Obec Běleč nebude muset tedy protistraně nic platit. 
Pan Šmíd prostřednictvím svého právního zástupce navrhl vynulovat jak náhradu škody, tak 
celou úhradu nákladů. S ohledem na obecní peníze jsme návrh přijali a spor skončil smírem.

Tolik fakta. Dovolím si komentář k postupu obce.
Obec Běleč byla po volbách v roce 2010 v situaci,  kdy měla v ruce vypracovaný znalecký 
posudek, který jednoznačně určoval, že škoda činí 383.293 Kč a odpovědný je lesní hospodář. 
Povinností vedení obce bylo tuto částku vymáhat, protože její odpuštění nebo nevymáhání by 
mohlo být považováno za trestný čin, jak se tomu u některých měst a obcí v poslední době děje.

U škody na kůrovci a následně levnějším prodejům kůrovcového dřeva (60.000 Kč) se všichni 
znalci shodli a soud ve svém rozsudku přiznal obci náhradu.

V druhé části (vytěžené neprodané dříví – od 300.000 Kč výše) přisoudili Ing. Bárta a Ing. 
Hrůza  odpovědnost  obci.  Podle  zákona  má  obec  odpovědnost  vést  evidenci,  pokud  tuto 
povinnost smluvně na někoho nepřevede. Do roku 2006 měl smluvně tuto povinnost pan Šmíd, 
nová  smlouva  na  roky  2007–2010,  která  byla  uzavřena  1.  ledna  2007  bez  schválení 
zastupitelstva  obce,  tuto  povinnost  již  nepřenášela  a  bylo  povinností  obce  evidenci  vést. 
Neúplná lesní hospodářská evidence byla důvodem, proč podle názoru dvou soudních znalců 
nemůže obec tuto částku vymáhat. A proto jsme byli ve větší části neúspěšní.

Protože se náklady řízení standardně rozdělí podle úspěšnosti a Obec Běleč byla úspěšná pouze 
z  15  %,  byla  nepravomocně  odsouzena  uhradit  70  % nákladů  na  právníka  protistrany.  U 
vrchního soudu jsme byli v situaci, kdy jsme mohli dostat zpět zaplacený soudní poplatek a 
nebudeme muset nic platit protistraně nebo doženeme soud do zamítavého rozsudku, což by 
v dané situaci bylo až o 50.000 Kč dražší. Proto jsme se s právní zástupkyní dohodli na smíru.

Závěrem bych chtěl napsat, že vždy je nutno kontrolovat práci dodavatelů ještě během práce, 
jakékoliv  zpětné  dokazování  je  složité  a  neefektivní.  Ve  znaleckých  posudcích  se  často 
vyskytovala sousloví „již nelze prokázat“ nebo „po letech“. Zrovna tak je nutno dbát na vedení 
administrativy  a  to  hlavně  u  ekonomických  činností.  Dnes  se  při  zpětném  pohledu  lehce 
hodnotí, co se mělo kdy udělat, ale věřím, že tehdy situace vypadala úplně jinak. Tento spor by 
měl být poučením, že spory je lepší řešit dohodou, a to s chladnou hlavou a soudy jsou až 
poslední možností, protože jsou dlouhé a drahé. Jsem rád, že jsme se, byť pod tlakem a po 
letech, dokázali dohodnout a věřím, že podobně je možná dohoda i v jiných záležitostech.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Proč nemá fotbalové hřiště v Bělči plot?

V loňském roce proběhla rekonstrukce hřiště pro malou kopanou pod Bělčí. Hlavní důvody pro 
akci  byly  dva.  Fotbalisté  si  dlouhodobě stěžovali  na  nerovný povrch plný drnů a  stávající 
oplocení nebylo bezpečné,  bylo nízké,  poškozené a místy bylo vynecháno úplně.  Při  hrách 
končily  míče  na  hlavní  silnici,  na  hřišti  se  proháněla  zvířata,  nebylo  možné  jej  uzavřít  a 
zabezpečit. Firma Vlastimil Barvínek upravila povrch a vyrovnala, resp. pokusila se vyrovnat 
terén. Vyseli jsme novou trávu, tady hodně pomohli Marcel a Michal Fialovi, kteří zároveň 
ručně upravili povrch. Tráva je i přes letošní deštivé počasí v relativně dobré kondici a na jaře 
bude  k  dispozici  dětem i  sportovcům.  Miloslav  Smetana  vyrobil  oplocení,  vrata  a  dveře, 
sloupky  namontoval  a  zabetonoval.  K  umístění  vrat,  dveří  a  pletiva  ovšem  kvůli  zákazu 
stavebního úřadu nedošlo.

Problematickým se stalo oplocení. I když jsme se ústně dohodli se sousedkou, paní Svatkovou, 
nemáme  v  ruce  její  písemný  souhlas.  Přitom  se  projevil  nedostatek  nedávno  schváleného 
územního plánu, který oblast hřiště označil  jako součást zastavěné oblasti,  ale zároveň jako 
nezastavitelnou plochu. Městský úřad v Mladé Vožici, stavební úřad nám zakázal ve stavbě 
plotu  pokračovat,  dokud  nezískáme  stavební  povolení.  Stavební  povolení  nám ovšem úřad 
nevydá, dokud nezměníme územní plán. Sloupky od plotu stojí, ale nesmíme natáhnout pletivo 
a namontovat dveře a vrata.

Zastupitelstvo obce se k problému postavilo tak, že zahájilo řízení o změně územního plánu, ten 
měníme ve spolupráci s Ing. Bočkem, tzv. létajícím pořizovatelem. Změna obsahuje dvě části. 
První je správné zařazení předmětného hřiště pod Bělčí, druhá část je změna kultury pozemku 
pana Melichara ve Bzové z louky na les.  Tato změna je před závěrečnou fází  schvalování, 
31. října  2014  proběhne  veřejné  projednání  na  Obecním úřadě  a  jedno  z  prvních  zasedání 
zastupitelstva obce po volbách změnu případně schválí.

Ihned poté bude možno požádat o dodatečné stavební povolení a po jeho získání zhotovitel plot 
dokončí tak, aby bylo hřiště na jaře bezpečné a sloužilo veřejnosti.

Stav projektu klubovny ve Bzové

Ve věci projektu klubovny ve Bzové se pracuje na plné obrátky, ve Bzové proběhla schůzka 
místních s projektantkou a v současnosti se řeší několik dispozičních drobností a konstrukčních 
úprav  (dlažba,  větrání  WC  apod.).  Vyřešili  jsme  bezbariérový  přístup,  umístění  objektu, 
umístění čistírny odpadních vod. Podstatnější práce proběhne na projektu vytápění – celoroční 
temperování objektu a s tím související projekt izolací.  Druhou podstatnou věcí je umístění 
sociálního zařízení a zkrácení hlavní místnosti o více než metr.

Přestože je stavba klubovny plánována na příští  rok, je nutno ještě letos dokončit projekt a 
zahájit  územní rozhodnutí  a stavební řízení.  Proto se bude vytápění objektu projednávat  na 
zasedání zastupitelstva obce 2. října 2014.

Poslední  verzi  dispozičního  řešení  si  můžete  prohlédnout  na  zasedání  zastupitelstva  obce, 
můžeme vám jej zaslat i e-mailem.
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Letní kino Běleč

V letošním roce jsme spustili  oficiální  provoz Letního kina Běleč.  Letní kino plní  všechny 
podmínky dané zákonem, platí všechny poplatky a vede veškerou potřebnou administrativu.

V rámci první sezóny jsme promítali 5 filmů

28.06.2014 - Babovřesky 2
12.07.2014 - Jáchyme, hoď ho do stroje
26.07.2014 - 2 Bobule
09.08.2014 - Angelika
23.08.2014 - S tebou mě baví svět 

Sezónu již tradičně zahájil film Babovřesky, tentokrát dvojka. Během představení jsme trochu 
zmokli, titulky byly prudkým deštěm předčasně ukončeny. Na představení přišlo 160 lidí a na 
dobrovolném vstupném se vybralo 2.180 Kč, což téměř pokrylo náklad půjčení filmu 2.420 Kč. 
První představení bylo nakonec celkově nejúspěšnější.

Další  představení  následovala  ve  čtrnáctidenních  intervalech,  bojovali  jsme  s  počasím  i 
s konkurencí  –  televizními  přenosy.  Proto  jsme  občas  před  filmem  odpromítali  i  část 
fotbalových přenosů, pro filmu následovalo příjemné posezení, pokud počasí dovolilo.

Celkové náklady na letní kino činily v prvním roce cca 13.000 Kč, na dobrovolném vstupném 
se vybralo necelých 6.000 Kč. Protože napřesrok už nebudeme kupovat vybavení, například 
promítací plátno, náklady by měly klesnout pod deset tisíc korun.

Popularita  letního kina nám přinesla  i  dotazy 
z okolních obcí, za jakých podmínek si mohou 
letní  kino  pořídit  nebo   zda  bychom  jim 
představení  nepromítali  my.  Takže  uvidíme, 
zda bude v příštím roce kino v Rodné,  Nové 
Vsi nebo Načeradci.

Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných 
hasičů,  který  se  postaral  o  zajištění  zázemí. 
Pochutnali jsme si na klobásách, pivě, kofole, 
hasiči vždy připravili promítací plachtu, lavice, 
elektroinstalaci a druhý den úklid po akci. Bez 
tohoto  zázemí  by letní  kino nikdy nevzniklo. 
Dále  bych  rád  poděkoval  Marcelovi  Fialovi, 
který měl na starosti promítání filmu Angelika.

Za produkční tým Letního kina Běleč

Stanislav Šmejkal, kinař
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Obecní kronika bude na webu

V  nejbližších  dnech  bude  na  obecní  internetové  stránky  umístěna  kronika  obce  Běleč. 
Skenování zajistila kronikářka Mirka Čechová, která se vedení kroniky věnuje již 15 let. Ve 
skutečnosti oskenovala kroniky dvě, protože od roku 2006 se píše již druhá kniha.

Za oskenování kroniky Mirce Čechové děkuji,  po zpracování záznamu koncem týdne bude 
kronika veřejně dostupná.

Traktor Lamborghini R1 je v Bělči

Ve pátek 25. července 2014 v 13:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení na 
zakázku „Lesnická technika pro obecní lesy Běleč“. Přihlásily se tři firmy – SOME Jindřichův 
Hradec s.r.o., DAŇHEL AGRO a.s. a AGROZET České Budějovice, a.s. Obálky byly otevřeny 
firmou  DOTin  s.r.o.  Komise  nabídky  posoudila  a  shledala,  že  dvě  z  nich  neodpovídají 
požadavkům.  Firma  SOME  Jindřichův  Hradec  s.r.o.  doplnila  nabídku  prohlášením  o  typu 
traktoru,  společnost  AGROZET České  Budějovice,  a.s.  nevyvrátila  nedostatky  nabízeného 
traktoru,  konkrétně  šlo  zdvih  zadního  tříbodového  závěsu.  Celková  nabídnutá  cena 
nejvýhodnější nabídky od firmy SOME Jindřichův Hradec s.r.o. je 969.100 Kč bez DPH, kde 
35 % pokryje získaná dotace. Další hodnocenou nabídkou byla nabídka od firmy DAŇHEL 
AGRO  a.s.  (1.577.722  Kč).  Komise  navrhla  zastupitelstvu  nabídku  společnosti  SOME 
Jindřichův Hradec s.r.o. přijmout a uzavřít smlouvu. Smlouva byla uzavřena počátkem září.

V úterý 30. září dovezla firma SOME Jindřichův Hradec do Bělče traktor Lamborghini  R1 
s čelním nakladačem. Zbylou lesnickou techniku (přední  mulčovač,  přívěs,  motorová pila  a 
křovinořez) dovezou příští týden.
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 43. zasedání dne 24. dubna 2014
1. schválilo program zasedání,
2. vzalo na vědomí zadání  změny č.  1 územního plánu Běleč dle přílohy tohoto materiálu, 

schválilo dle ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona zadání změny č. 1 územního plánu Běleč a 
uložilo starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, zpracování návrhu změny č. 1 
zodpovědným projektantem,

3. schválilo umístění sídla Sboru dobrovolných hasičů Běleč na adrese Běleč 22,
4. schválilo  uzavření  smlouvy  o  zajištění  zpětného  odběru  a  využití  odpadu  z  obalů  se 

společností EKO-KOM, a.s.,
5. schválilo  vyřazení  dlouhodobého  majetku  –  Zahradní  traktor  Běleč,  inv.  číslo  2003-002 

v pořizovací hodnotě 139.879 Kč prodejem za minimální cenu 10.000 Kč,
6. schválilo úpravu projektu klubovny pro děti,
7. schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014 – zvýšení a snížení výdajů o 204.000 Kč a změny ve 

výdajích v rámci paragrafů ve výši 50.600 Kč,
8. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. březnu 2014,
9. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2014,
10. schválilo odvolání proti rozsudku krajského soudu podle návrhu právní zástupkyně,
11. schválilo vypracování projektu na rekonstrukci mostu přes řeku Blanici pod Šelmberským 

dvorem,
12. schválilo vypracování projektu na výstavbu klubovny ve Bzové s cenou do 40.000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 44. zasedání dne 22. května 2014
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo  rozpočtové  opatření  č.  3/2014  –  zvýšení  příjmů  o  228.000  Kč,  snížení  příjmů 

o 3.000 Kč, zvýšení výdajů o 347.000 Kč, snížení výdajů o 122.000 Kč a změny ve výdajích 
v rámci paragrafů ve výši 5.759 Kč,

3. vzalo  na  vědomí  protokol  č.  210/14/339  o  kontrole  plnění  povinností  v  nemocenském 
pojištění,

4. schválilo vypsání poptávky na provedení opravy kanalizace ve Bzové u č.p. 8,
5. schválilo smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/1136/2014, reg. č. 23-02-019,
6. schválilo objednávku svozu velkoobjemového odpadu týden v Bělči a týden ve Bzové,
7. schválilo  zablokování  1,5  mil.  Kč  v  rozpočtu  pro  výstavbu  klubovny  ve  Bzové,  z  toho 

400 tis. Kč v roce 2014 a 1,1 mil. Kč v roce 2015.

Zastupitelstvo obce na svém 45. zasedání dne 5. června 2014
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/1651/14, reg. č. 24-02-029/14,
3. schválilo investiční záměr na výstavbu mostu pod Šelmberkem,
4. schválilo  podání  žádosti  o  dotaci  z  programu  obnovy  místních  komunikací  ze  státního 

rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy ve výši 3.390.000 Kč (celkový rozpočet projektu 
3.988.160 Kč),

5. schválilo kupní smlouvu na pozemek, smlouvu o zřízení služebnosti s Pavlem Rychlým – 
celková částka plnění je 91.600 Kč za části pozemků 968/3 a 968/4 dle geometrického plánu 
38/2013 o celkové výměře 916 m2,

6. schválilo  výstavbu  zděné  stavby  a  pověřilo  starostu  zadat  vypracování  projektové 
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dokumentace dle zpracované studie.

Zastupitelstvo obce na svém 46. zasedání dne 10. června 2014
1. schválilo program zasedání,
2. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky v poptávce „Herní prvky – dětské hřiště Bzová“ a 

uzavření smlouvy s Bonita Group Services s.r.o., IČ 27738795 za cenu 199.789 Kč včetně 
DPH,

3. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky v poptávce „Herní prvky – dětské hřiště Běleč“ a 
uzavření smlouvy s Bonita Group Services s.r.o., IČ 27738795 za cenu 149.978 Kč včetně 
DPH,

4. rozhodlo  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  v  poptávce  „Oprava  požární  nádrže  Běleč“  a 
uzavření smlouvy s RECTA s.r.o., IČ 47539372 za cenu 94.070 Kč včetně DPH,

5. rozhodlo  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  v  poptávce  „Oprava  kanalizace  ve  Bzové“  a 
uzavření smlouvy s Jiřím Fáčkem, IČ 75979411 za cenu 104.241 Kč včetně DPH,

6. zamítlo montáž zkušebních svítidel veřejného osvětlení podle nabídky LED lights consulting 
s.r.o.,

7. souhlasilo se zařazením správního území obce do území působnosti MAS Krajina srdce,
8. schválilo  nákup  počítače  Dell  Optiflex  755  Sff  od  společnosti  GIGA.CZ  s.r.o.  za  cenu 

4.690 Kč,
9. schválilo nákup 2 stavebních buněk za cenu do 25 000 Kč a pověřuje místostarostu výběrem 

a zakoupením stavebních buněk včetně zajištění dopravy.

Zastupitelstvo obce na svém 47. zasedání dne 30. června 2014
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo  rozpočtové  opatření  4/2014  –  změny  ve  výdajích  v  rámci  paragrafů  v  částce 

9.210 Kč,
3. schválilo rozpočtové opatření 5/2014 – zvýšení příjmů i výdajů o 177.800 Kč, změny ve 

výdajích v rámci paragrafů v částce 158.300 Kč,
4. schválilo účetní závěrku obce Běleč za rok 2013,
5. projednalo Závěrečný účet obce Běleč za rok 2013, 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 2013,

6. schválilo úpravu kanalizační vpusti pod čp. 43 u silnice II/137 za cenu 23.840 Kč, úpravu 
provede firma Ladislav Rašek,

7. schválilo nákup basketbalové desky a montážní materiál v ceně do 5.000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 48. zasedání dne 31. července 2014
Zastupitelstvo neschválilo žádné usnesení.

Zastupitelstvo obce na svém 49. zasedání dne 14. srpna 2014
1. schválilo program zasedání,
2. souhlasilo s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2013,
3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. červnu 2014,
4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. červnu 2014,
5. vzalo  na  vědomí  rozpočtové  opatření  č.  6/2014 –  změny ve  výdajích  v rámci  paragrafů 

v částce  9.151 Kč,  vzalo  na vědomí  rozpočtové opatření  č.  7/2014 – změna ve  výdajích 
v rámci paragrafů v částce 2.205 Kč, schválilo rozpočtové opatření č. 8/2014 – zvýšení a 
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snížení výdajů o 60.000 Kč,
6. potvrdilo  hodnocení  komise  pro  hodnocení  nabídek,  schválilo  jako  vítěznou  nabídku 

společnosti SOME Jindřichův Hradec s.r.o., IČ 62508831 a schválilo uzavření smlouvy se 
společností SOME Jindřichův Hradec s.r.o. za celkovou cenu 969.100 Kč bez DPH,

7. schválilo uzavření dodatku ke smlouvě se společností RECTA s.r.o. - navýšení celkové ceny 
opravy požární nádrže o 75.000 Kč,

8. neschválilo výkupy pozemků pod komunikacemi Běleč – Šelmberk a Běleč – Staniměřice za 
podmínek, za kterých se vykupují pozemky pod komunikací Běleč – Bzová,

9. schválilo  žádosti  Státnímu  pozemkovému  úřadu  o  bezúplatný  převod  pozemků  parc.  č. 
1284/39, vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 360 m2, parc. č. 1674/2, orná půda, o 
výměře 683 m2, parc. č. 1719/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 893 m2, parc. 
č. 978/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 311 m2, parc. č. 1699/36, orná půda, o výměře 725 
m2, parc. č. 1699/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, parc. č. 1699/47, 
ostatní plocha, silnice, o výměře 41 m2, parc. č. 1699/49, ostatní plocha, silnice, o výměře 
108 m2, parc. č. 1699/60, ostatní plocha, silnice, o výměře 531 m2, parc. č. 1699/63, ostatní 
plocha, silnice, o výměře 241 m2 a parc. č. 1699/73, ostatní plocha, silnice, o výměře 92 m2,

10. schválilo směnu pozemku parcelní číslo KN 1161/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 450 m2, 
v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice ve vlastnictví obce za pozemek parcelní číslo KN 
1699/52,  ostatní  plocha,  silnice,  o  výměře  292 m2,  v  katastrálním území  Běleč  u Mladé 
Vožice ve vlastnictví Martina Bednáře, trvale bytem Bzová 22 s tím, že obec uhradí daň 
z převodu nemovitostí a poplatky spojené s převodem,

11. schválilo  uzavření  nájemní  smlouvy  se  Sborem dobrovolných  hasičů  Běleč.  Podmínky 
pronájmu:  nájemce  je  povinen  o  pozemky  pečovat  s  péčí  žádného  hospodáře.  Mezi 
povinnosti nájemce patří opravy a údržba nátokového potrubí do rybníka, opravy a údržba 
vypouštěcího  zařízení.  Nájemné  je  stanoveno  na  500  Kč  ročně.  Pronájem  je  na  dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Zastupitelstvo obce na svém 50. zasedání dne 28. srpna 2014
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo rozpočtové opatření 9/2014 – zvýšení příjmů o 5.000 Kč, zvýšení výdajů o 62.500 

Kč, snížení výdajů o 57.500 Kč,
3. schválilo v zakázce „Úprava nivelity místní komunikace“ jako vítěznou nabídku společnosti 

Vlastimil  Barvínek,  IČ  40729729  a  schvaluje  uzavření  smlouvy  na  celkovou  cenu 
485.227 Kč vč. DPH,

4. schválilo  napojení  připravovaného  rodinného  domu  na  parcele  KN  1640/1  v Bělči  do 
obecního veřejného vodovodu,

5. schválilo výkupy pozemků pod komunikacemi Běleč – Šelmberk a Běleč – Staniměřice za 
podmínek, za kterých se vykupují pozemky pod komunikací Běleč – Bzová,

6. schválilo nabídku firmy Ing. Naděžda Hájková na zpracování inženýrsko-projekční práce na 
akci Obnova mostu Běleč za cenu 285.560 Kč včetně DPH.
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