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Životní výročí - blahopřejeme

Říjen Miluška Filipová Běleč 86 let
Listopad Emílie Dvořáková Běleč 79 let

Josef Svoboda Běleč 81 let
Stanislav Svatek Bzová 87 let

Prosinec Jan Rücker Běleč 65 let
Anežka Kubálová Běleč 78 let
Emílie Bartůňková Běleč 82 let

Narození dětí - blahopřejeme

Duben Adam Hájek Bzová

Co se chystá

Ve středu 24. prosince ve 14 hodin jste zváni na letošní vánoční zpívání u stromečku na návsi 
v Bělči. Texty koled pro Vás budou připravené, stejně tak i něco na zahřátí a pro potěšení.

Štědrovečerní setkání u vánočního stromu u kapličky ve Bzové se koná 24. 12. ve 21 hodin.

Poslední letošní svoz komunálního odpadu bude přesunut z úterý 30. prosince 2014 na 
pondělí 29. prosince 2014. Harmonogram svozu na rok 2015 je uveden na straně 15.

4. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 30. prosince od 19:30 v zasedací místnosti 
OÚ v Bělči. Na programu budou například vyhlášky o místních poplatcích – poplatek za odpad 
a poplatek ze psů, vyúčtování dotací, rozpočet na rok 2015 a poslední rozpočtové opatření.

S koncem roku přichází  opět  čas i  na  Silvestrovskou zábavu,  letos za doprovodu hudební 
skupiny MARPOS. Akce se koná ve středu 31. prosince od 19 hodin ve společenské místnosti 
v Bělči.

Silvestr na Nevadě začíná v 18 hodin promítáním filmu z historie obce,  od 19 hodin pak 
následuje volná zábava s diskotékou DJ Honzy Kvítka pod názvem „Starý desky jsou hezký“.

Tři  králové  se  svou  družinou  se  na  obchůzku  naší  obcí  vydají  pravděpodobně  v  sobotu 
10. ledna. Upřesnění termínu Tříkrálové sbírky bude na nástěnkách. Bliží informace o využití 
vybraných peněz najdete na stránkách www.trikralovasbirka.cz. Předem děkujeme za Vaše dary.

Besedy Setkání pamětníků – povídání o starých časech v Bělči se  budou konat v pátek 
13. února a 27. února od 16:30 ve společenské místnosti v Bělči. Bližší informace o akci jsou 
uvedeny v pozvánce na straně 6.

http://www.trikralovasbirka.cz/
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Aktuálně řešíme

Vážení spoluobčané,

mám tu  čest  opět  uvést  ve  funkci  starosty  další  vydání  zpravodaje  obce  Běleč.  Volby  do 
obecního zastupitelstva jsou za námi, v zastupitelstvu z minulé sestavy zůstali tři členové, tři 
zastupitelé zasedli do funkce poprvé a pan Bartůněk byl zvolen jako zkušený matador. Tímto 
bych chtěl nově zvoleným i znovuzvoleným zastupitelům popřát pevné nervy, hodně dobrých 
nápadů  a  také  trochu  trpělivosti.  Vám,  občanům  obce,  tímto  děkujeme  za  důvěru  v  nás 
vloženou, budeme se snažit Vás nezklamat a pracovat tak, abyste byli s prací obce spokojeni.

Protože se v provozu od ledna ukázalo, že je možné sloučit funkci starosty a účetního, rozhodli 
jsme se dosavadní stav upravit a zachovat. Já jako starosta jsem nově pro funkci dlouhodobě 
uvolněn, to znamená, že funkci starosty vykonávám na plný úvazek. Omezil jsem na minimum 
vlastní  podnikatelské  aktivity,  od  1.  listopadu pozastavil  živnostenské  oprávnění,  v prosinci 
prodal podíl ve společnosti Vaše média s.r.o. a zmrazil provoz společnosti ORSE s.r.o. Mohu 
slíbit,  že  funkci  budu  vykonávat  s  plným  nasazením  a  doufám,  že  tuto  změnu  na  konci 
volebního období vyhodnotíme jako správnou.

Plány na nové volební období máme velké a doufáme, že nepůjde jenom o velké oči, ale podaří 
se nám hodně věcí zrealizovat. Na dosavadních zasedáních jsme schválili aktualizaci programu 
obnovy  venkova  2015-2020,  která  je  obálkou  možností,  které  obec  má  a  kterých můžeme 
dosáhnout. Plán obsahuje investice, které určitě provedeme, dále investice, které bychom rádi 
aspoň začali a dále investice, které podle dnešního pohledu neproběhnou, ale za pár let mohou 
být podmínky úplně jiné. Aktualizaci programu obnovy venkova najdete na straně 15.

Protože jsme v minulém období bojovali s výkupy a směnami pozemků pod komunikacemi, 
přistoupilo  zastupitelstvo  k  jinému  postupu.  Necháme  zaměřit  všechny  komunikace,  pod 
kterými budeme vykupovat pozemky, a potom budeme vlastníky oslovovat s nabídkou směny 
všech pozemků, o které má obec zájem. Nejsme schopni směňovat spoustu malých pozemků, 
ale pokud se výměry nasčítají, můžeme nabídnou adekvátní protihodnotu.

V roce 2015 budeme stavět most pod Šelmberkem a klubovnu ve Bzové. Pro občany Bzové 
bude určitě zajímavá informace, že se zastupitelstvo rozhodlo rázně řešit  problém propojení 
obou vesnic. V článku na straně 16 najdete podrobnější informace.

Na závěr si dovolím malou prosbu. Protože nové zastupitelstvo obce svoji práci začíná, rádi 
bychom sestavili znovu seznam požadavků na akce a nákupy, které máme v tomto volebním 
období provést. Mohlo se stát, že vy cítíte, že vám obec něco slíbila a není to hotovo, my zase 
můžeme  žít  s  pocitem,  že  je  vše  v  pořádku  vyřešeno.  Abychom  eliminovali  riziko 
nedorozumění, žádáme vás o znovuzaslání požadavků na úpravu obecních záležitostí. Pokud 
jste žádali obec o nějakou službu nebo jste chtěli něco od obce upravit nebo postavit, zašlete 
nám prosím požadavek znovu a my jej můžeme po projednání znovu zařadit do investic.

Přeji všem občanům krásné a příjemné byť zelené Vánoce a veselý vstup do roku 2015.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Drakiáda

Dne 25. 10. se konala v Bělči v Souhradech Drakiáda. Začala ve 14 h a trvala do 15 h. Sice se 
sešlo málo účastníků, pouze 12, ale tato skutečnost jim nebránila v tom, aby si patřičně užili 
tuto akci. Všichni přítomní poctivě běhali a vytvářeli dojem větru, protože ten, jako na potvoru 
foukal velice slabounce. Na několik minut se pár jedincům povedlo dostat draky do vzduchu, 
ale známe i lepší podmínky pro pouštění. Počasí opravdu ještě objednat neumíme, takže jsme se 
museli  přizpůsobit  konkrétnímu  stavu  oblohy.  Odměnou  všem snaživým drakoletcům byly 
balíčky sladkostí, které věnoval obecní úřad. Tak snad za rok bude fučet.

Mirka Čechová

Rozsvěcení vánočního stromu ve Bzové

Na první  adventní  neděli  jsme se sešli  ve Bzové u kapličky abychom společně nazdobil  a 
rozsvítili vánoční strom. Strom jsme měli připravený, malé zdržení nastalo při věšení svíček. 
Odpoledně  za  světla  se  vše  zdálo  jednoduché,  ale  za  šera  a  se  svítilnami  na  čele  obíhat 
stromeček už bylo náročnější.
Jakmile se však stromeček rozsvítil,  tak si  všichni oddechli  a s chutí  se občerstvili  horkým 
svařákem.  Karel  Vepřek nechal  rozeznít  svoji  kytaru a  všichni  si  s  chutí  zazpívali  několik 
vánočních melodií. Toto krátké setkání nám všem připomnělo příchod vánočního období a bylo 
jakousi  pozvánkou  na  štědrovečerní  setkání  u  vánočního  stromu,  které  se  uskuteční  24.12 
v 21:00 hodin na stejném místě.

Hana Rychlá
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Rozsvícení vánočního stromečku v Bělči

O druhé adventní neděli se rozsvítil i vánoční 
stromek na návsi v Bělči.

 

Nejmladší Čechovi, Krejčovi a Břendovi si připravili 
pásmo koled a společným zpěvem jsme se naladili na 
předvánoční notu. Nechyběl ani výborný čaj, punč či 
svařené víno. Děkujeme všem za přípravu akce.

Vánoční besídka

Letošní  vánoční 
besídka  se  konala 
v neděli  21. prosince 
opět  ve  společenské 
místnosti  v  Bělči. 
Hudební  a  pěvecký 
soubor  ZŠ  Mladá 
Vožice  pod  vedením 
Mirky  Kuklové  si 
připravil  program 
složený  z  tradičních 
koled  i  moderních 
vánočních  písní 
spolu  s  básničkami 
s vánoční  a  zimní 
tematikou.  Venkovní 
spíše  podzimní 
počasí pak připomněl 

Vašek  Kopecký  básničkou  Listopad.  S  několika  koledami  zahranými  na  dechové  nástroje 
vystoupili  také mladí  muzikanti  z  Bělče.  Děkujeme všem účinkujícím a organizátorkám za 
příjemně strávený předvánoční čas.
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Pozvánka na besedu – Setkání pamětníků

Setkání pamětníků – povídání o starých časech v Bělči

První setkání: 13. 2. 2015
Druhé setkání: 27. 2. 2015

vždy od 16:30 do 19:30 hodin
s občerstvením a hudebním doprovodem

Místo setkání: společenská místnost v Bělči

Vážení občané, 

dovolujeme si Vvás pozvat na besedu, při které si budeme společně vyprávět, jak se dříve žilo 
v Bělči, jak se v obci slavily zvyklosti, na koho či na co nejvíce vzpomínáte . Během besedy 
bychom Vám pustili filmové záběry z filmu, který v rámci projektu Živá kronika s pamětníky 
připravujeme.

Rádi bychom Vaší obci vydali kroniku se starými fotografiemi a dokumenty, máte-li nějaké 
(fotografie, staré pohlednice, legitimace, mapy, kroniky apod. z vaší obce) ve svých rodinných 
archivech, přineste je s sebou, abychom je mohli naskenovat (a ihned vrátit) a  vytvořit tak 
kroniku obce z Vašich vzpomínek. Kdo se nebude moci na besedu dostavit, může donést tyto 
dokumenty na obecní úřad.

Společně zavzpomínáme, vybrané snímky si okopírujeme a následně Vám vydáme v kronice na 
památku.

Na setkání  si  budeme  povídat,  kdo nebo co je na přinesených fotografiích,  obrázcích či 
dokumentech, kdy a kde byly pořízeny, jaké místo popisují, případně další zajímavosti s tím 
spjaté. 

Dovolte nám, abychom zachovali Vaše vzpomínky, zážitky a příběhy jedinečným způsobem, 
aby nezůstala historie a paměť obce zapomenuta. 

V případě  dotazů  se  prosím  obracejte  na  Nikolu  Potušňákovou  tel.:  608 824  208  nebo 
maskrajinasrdce@seznam.cz. 

Na setkání s Vámi se těší 

Monika Hienlová z MAS Krajina srdce
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Venkovská tržnice III

Využíváte  web  www.venkovskatrznice.eu  nebo  katalog  podnikatelů,  který  máte  doma,  při 
hledání potřebného řemeslníka? Prodáváte nebo nakupujete prostřednictvím bazaru a e-shopu 
na webu Venkovské tržnice? Plánujete akce dle nabídky akcí na webu Venkovské tržnice? Pak 
jistě uvítáte informace, že Venkovská tržnice nestagnuje, ale dále se rozvíjí.
Venkovská tržnice rozšířila svoji působnost na území celkem 12 MAS a počet potenciálních 
uživatelů se zvýšil o bezmála 160 000 obyvatel. Nedošlo však pouze k územnímu rozšíření 
Venkovské tržnice, ale také k rozvoji nabízených aplikací. Mezi nejzásadnější patří zprovoznění 
internetového  obchodu  pro  všechny  regionální  výrobce  a  producenty,  provázání  katalogu 
podnikatelů a neziskových organizací na GPS navigace, či mapové výstupy. Projekt Venkovská 
tržnice  III  je  podpořený  v  rámci  opatření  IV.2.1.  Realizace  projektů  spolupráce  Programu 
rozvoje venkova ČR. 

Mezi základní funkce informačního systému, které můžete aktivně používat, patří: 

AKCE – vkládání informací o akcích všeho druhu, které na území probíhají
Pro zveřejnění  připravované akce vyplníte  formulář,  který naleznete  po kliknutí  na tlačítko 
AKCE v horním menu na hlavní stránce regionální aplikace. Musíte povinně vyplnit formulář, 
který naleznete po klinutí na odkaz „Přidat akci“ v záhlaví stránky: typ akce, obec, začátek 
konání akce, název akce, název pořadatele akce a kód pro další úpravu akce.

BAZAR – prostor pro směnu, prodej a koupi místních produktů či použitého zboží
V horním menu na hlavní stránce regionální aplikace naleznete tlačítko BAZAR. Vstoupíte na 
stránku, kde je seznam inzerátů a v jejímž záhlaví naleznete odkaz „Přidat nový inzerát“. Aby 
se Váš inzerát na webové stránce informačního systému zobrazil, musíte povinně vyplnit tyto 
rubriky formuláře: typ inzerátu, místo, kde inzerent bydlí, konec platnosti, text inzerátu, alespoň 
jeden telefonní kontakt na inzerenta a kód pro další úpravy.

KATALOG – přehled o podnikatelských a neziskových subjektech
Pokud jste nenašli  svoji  kontaktní adresu v tištěném Katalogu, přesto že působíte na daném 
území,  můžete se zaregistrovat  kliknutím na tlačítko KATALOG v hlavní stránce regionální 
aplikace. Zde si pomocí odkazu „Zaregistrovat subjekt“ otevřete elektronický formulář,  kde 
vyplníte  povinné  údaje  označené  červenou  hvězdičkou.  Vyplněný  formulář  odešlete 
prostřednictvím tlačítka „Uložit“ administrátorovi, ten po schválení údaje o Vás vše vloží do 
katalogu.

E-SHOP – zprostředkování prodeje a nákupu rukodělného a uměleckého zboží 
V horním menu na hlavní stránce regionální aplikace naleznete tlačítko E-SHOP. Po vstoupení 
na stránku, naleznete rozdělení kategorií nabízeného zboží.  Po rozkliknutí vybrané kategorie se 
zobrazí nabízené zboží. Zboží si můžete seřadit např. podle ceny, přejít do další kategorie zboží 
či  zobrazit  zboží  dle  určitého  regionu.  Dále  také  lze  vyobrazit  produkty,  které  jsou 
Certifikovanými regionálními produkty. 

Pro  bližší  informace  kontaktujte  kancelář  MAS  Krajina  srdce,  tel.:  380 420 801, 
maskrajinasrdce@seznam.cz

MAS Krajina srdce
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Běleč 10. a 11. 10. 2014

O víkendu 10. - 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstva obce Běleč. Do voleb byly 
přihlášeny tři kandidátní listiny s celkem 18 kadidáty. Ze 142 registrovaných voličů se voleb 
zúčastnilo  118  (83,10  %),  každý  volič  mohl  zakřížkovat  až  7  kandidátů.  Celkově  bylo 
odevzdáno 768 hlasů, což odpovídá 6,5 hlasům na jednoho voliče.

SNK Bzová

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas. lístku Počet hlasů

1. Hana Rychlá 55 1. 36

Náhradnice Pavlína Šmídová 44 2. 34

Náhradnice Jana Vepřeková 51 3. 34

Náhradník Jan Kvítek 60 4. 24

Náhradnice Jitka Neradová 55 5. 19

Náhradník Martin Bednář 40 6. 21

Náhradnice Marie Svatková 63 7. 19

Sdružení nezávislých kandidátů Běleč

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas. lístku Počet hlasů

1. Marcel Fiala 42 2. 76

2. Stanislav Šmejkal 37 1. 75

3. Tomáš Kubále 27 6. 75

4. Jaroslav Čech 43 3. 64

5. Zdeněk Kubále 61 4. 64

Náhradník Rudolf Šedivý 41 5. 50

Náhradník Pavel Krejčí 39 7. 63

Náhradník Michal Mareš 32 8. 17

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BĚLEČ 2

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas. lístku Počet hlasů

1. Josef Bartůněk 62 1. 39

Náhradnice Jana Šmídová 49 2. 32

Náhradnice Eva Kopecká 46 3. 26

Volby proběhly v souladu se zákonem, ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná stížnost a po 
jejím uplynutí mohlo být svoláno zastupitelstvo.



23. 12. 2014 Zpravodaj obce Běleč 4/2014 Strana 9

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 51. zasedání dne 2. října 2014
1. schválilo program zasedání,
2. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. září 2014,
3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. září 2014,
4. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2014 – zvýšení a snížení výdajů o 39 500 Kč a 

změny ve výdajích v rámci paragrafů v částce 9 151 Kč,
5. vzalo na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 3.5.2014 a 2.9.2014,
6. schválilo návrh dohody o narovnání mezi Obcí Běleč a Zdeňkem Šmídem ze dne 2. října 

2014,
7. schválilo kupní smlouvu na pozemek s Marií Sanitrákovou – nákup pozemku parcelní číslo 

KN 1699/51, trvalý travní porost o výměře 127 m2 za cenu 2 540 Kč s tím, že obec zaplatí 
náklady řízení,

8. schválilo poskytnutí neinvestičního transferu DSO Mikroregion Venkov ve výši do 25 000 
Kč v rámci společného projektu vybavenosti budov,

9. schválilo provádění vidimace a legalizace Obecním úřadem v Bělči od 1. ledna 2015,
10. schválilo objednávku pro firmu DIPOS JČ s.r.o., která opraví komunikaci do Bzové za cenu 

440 Kč/m 2 v předpokládaném rozsahu 150 m2,
11. schválilo objednávku obsypu komunikace Běleč – Bzová asfaltovým recyklátem za cenu do 

40.000 Kč a pověřilo starostu vybrat dodavatelskou firmu.

Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání dne 31. října 2014
1. určilo ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Zdeňka Kubáleho,
2. určilo zapisovatelem Stanislava Šmejkala,
3. schválilo program ustavujícího zasedání,
4. schválilo zvolení jednoho místostarosty,
5. určilo, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
6. schválilo způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním,
7. zvolilo starostou Stanislava Šmejkala, trvale bytem Běleč 41,
8. zvolilo místostarostkou Hanu Rychlou, trvale bytem Běleč, Bzová 10,
9. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné,
10. zvolilo předsedou finančního výboru Marcela Fialu,
11. zvolilo předsedou kontrolního výboru Zdeňka Kubáleho,
12. zvolilo členy finančního výboru Zlatu Břendovou a Marii Bednářovou,
13. zvolilo členy kontrolního výboru Jana Kubáleho a Jitku Neradovou,
14. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce 

neuvolněného  člena  zastupitelstva  obce  pro  místostarostu  obce  4  000  Kč  měsíčně,  pro 
předsedu výboru 800 Kč měsíčně, pro ostatní členy zastupitelstva obce 400 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována od 1. listopadu 2014 a v případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání dne 13. listopadu 2014
1. určilo ověřovateli  zápisu Josefa Bartůňka a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava 

Šmejkala,
2. schválilo program zasedání,
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3. vzalo na vědomí dokumentaci změny č. 1 územního plánu Běleč;
konstatovalo, že změna č. 1 územního plánu Běleč není v rozporu se Zásadami územního 
rozvoje Jihočeského kraje, Politikou územního rozvoje České republiky 2008, se stanovisky 
dotčených orgánů nebo s  výsledkem řešení  rozporů a se  stanoviskem Krajského úřadu – 
Jihočeského kraje, jak je prokázáno v odůvodnění změny územního plánu; vzalo na vědomí, 
že  během projednávání  návrhu změny dle ust.  § 52 stavebního zákona nebyly uplatněny 
žádné námitky;
vzalo na vědomí ad a) že během projednávání návrhu změny dle ust. § 52 stavebního zákona 
nebyly uplatněny žádné připomínky, ad b) vypořádání připomínky paní Miroslavy Svatkové 
ze dne 11.  7.  2014 uplatněné během společného projednání návrhu změny dle  ust.  § 50 
stavebního zákona na str. 15 odůvodnění změny, kdy zastupitelé se způsobem vypořádání 
této připomínky výslovně souhlasí; vydalo změnu č. 1 územního plánu Běleč;
uložilo starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit zveřejnění vydaného opatření 
obecné  povahy  na  úřední  desce  dle  ustanovení  §  173 správního  řádu  a  splnění  činností 
konaných po vydání územního plánu (zejména požadavků § 162, § 165 a § 168 stavebního 
zákona),

4. schválilo za oddávajícího Stanislava Šmejkala a Hanu Rychlou, obřadním dnem určilo pátek 
a sobotu od 10:00 hodin do 14:00 hodin, obřadní místností zasedací místnost obecního úřadu. 
Poplatek za sňatky na jiném místě, případně v jinou dobu stanovilo na 1.000,-Kč,

5. zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  rozpočtové  opatření  č.  11/2014  –  zvýšení  příjmů  o 
21 000 Kč, zvýšení výdajů o 29 000 Kč, snížení výdajů o 21 000 Kč, změny ve výdajích v 
rámci paragrafů o 4 095 Kč,

6. schválilo na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2014– zvýšení příjmů o 246 450 Kč, snížení 
příjmů o 331 000 Kč, zvýšení výdajů o 500 500 Kč, snížení výdajů o 585 050 Kč, změny ve 
výdajích v rámci paragrafů o 17 000 Kč,

7. zplnomocnilo starostu obce provádět rozpočtová opatření bez schválení zastupitelstva s tím, 
že rozpočet nebude měněn v kapitole financování, nebude docházet ke snižování příjmů a 
výdajů a na výdajové stránce může dojít ke zvýšení výdajů do výše 20 000 Kč za položku, s 
tím, že celkové zvýšení výdajů bez vzetí na vědomí zastupitelstvem obce nesmí přesáhnout 
50 000 Kč. Toto omezení se netýká přesunů výdajů v rámci paragrafů do výše 20 000 Kč za 
položku,

8. schválilo vybudovat vodovodní řad od č.p. 33 k č.e. 1 v Bělči,
9. schválilo  pořízení  zaměření  komunikací  Běleč  –  Bzová,  Běleč  –  Šelmberk  a  Běleč  – 

Staniměřice,
10. schválilo pořízení projektu pro územní rozhodnutí na cyklostezky Běleč – Mladá Vožice a 

Běleč – Bzová za cenu 55 000 Kč,
11. schválilo vybudování nového připojení vody do klubovny pro děti v č.p. 50,
12. schválilo pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Běleč - Bzová,
13. schválilo objednávku firmě DIPOS JČ s.r.o. na obsyp 850 m komunikace za cenu 55 000 

Kč bez DPH,
14. schválilo smlouvu s Josefem Klejnou, IČ 69562679, na zimní údržbu komunikace Běleč - 

Bzová – posyp za cenu 550 Kč bez DPH za jeden průjezd,
15. schválilo úpravu doby svícení veřejného osvětlení tak, že ranní a večerní zhasínání bude 

řídit fotobuňka a v noci se nebude zhasínat,
16. schválilo,  že  podklady pro  jednání  zastupitelstva  budou doručeny zpravidla  5 dnů před 

konáním zastupitelstva obce, na přání budou zasílány v písemné podobě.
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Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání dne 4. prosince 2014
1. určuje  ověřovateli  zápisu  Hanu  Rychlou  a  Marcela  Fialu  a  zapisovatelem  Stanislava 

Šmejkala,
2. schválilo program zasedání,
3. schválilo přistoupení obce Běleč do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a 

§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky,

4. schválilo Aktualizaci programu obnovy venkova na roky 2015-2020,
5. schválilo  žádost  o  dotaci  z  Programu  obnovy  venkova  Jihočeského  kraje  Oprava  místní 

komunikace ve výši 200 000 Kč, celkové náklady projektu 400 000 Kč,
6. schválilo rozpočtový výhled na roky 2015-2017,
7. schválilo spolupráci se společností REVENGE, a.s. při separaci oděvů,
8. schválilo dodatek ke smlouvě s firmou Vlastimil Barvínek – zvýšení ceny o 2 955 Kč,
9. schválilo příspěvek Diakonii ČCE – středisko Rolnička, IČ 47268701 ve výši 18 000 Kč,
10. zamítlo příspěvek Občanskému sdružení Prevent, z.s,
11. schválilo  výsledky  poptávkového  řízení  Dodávka  elektřiny  pro  rok  2015,  určilo  jako 

nejvýhodnější  nabídku firmy Amper Market,  a.s.  s celkovou cenou 33 848 Kč a pověřilo 
starostu uzavřením smlouvy s vítěznou firmou,

12. schválilo výsledky poptávkového řízení Geometrický plán komunikace Běleč - Staniměřice, 
určilo jako nejvýhodnější  nabídku firmy Ing. Libor Kníže s celkovou cenou 43 560 Kč a 
pověřilo starostu uzavřením smlouvy s vítěznou firmou,

13. schválilo  výsledky  poptávkového  řízení  Geometrický  plán  komunikace  Běleč  -  Bzová, 
určilo jako nejvýhodnější  nabídku firmy Ing. Libor Kníže s celkovou cenou 43 560 Kč a 
pověřilo starostu uzavřením smlouvy s vítěznou firmou,

14. schválilo pořízení vysavače na obecní úřad za cenu do 6 000 Kč, pořízení vysokotlakého 
čističe Kranzle za cenu do 15 000 Kč a vybudování vodovodní přípojky do č.p. 50 za cenu 
do 25 000 Kč. Dále schválilo provedení oprav a úprav komunikací za ceny obvyklé – oprava 
komunikace Běleč – Bzová, úprava komunikace Do kamení a úprava příkopu u č.p. 44 v 
Bělči,

15. schválilo rozpočtové opatření č. 13/2014 – zvýšení a snížení výdajů o 30 000 Kč, změny ve 
výdajích v rámci paragrafů o 130 930 Kč,

16. schválilo uzavření dodatku ke smlouvě č. 1/2015 s COMPAG VOTICE s.r.o. - Sběr, svoz a 
likvidace komunálního a separovaného odpadu na území obce Běleč.

Nedoplatky na vodném a poplatcích za odpad

V letošním roce máme poměrně velké nedoplatky na vodném a poplatcích za odpad, finančně 
jde o pětinu všech očekávaných plateb. Tímto chci požádat všechny ty, kdo opomněli platbu 
poslat,  aby  ještě  do  konce  roku  nedoplatky  uhradili.  Nedoplatky  vodného  budou  uvedeny 
jmenovitě v inventuře, projednány inventarizační komisí a zastupitelstvem obce, nedoplatky na 
místních poplatcích jsou sice tajné, na druhou stranu je obec oprávněna nedoplatek navýšit na 
trojnásobek. Máme jedny z nejnižších poplatků široko daleko, jak vodné, tak svoz odpadů obec 
poměrně dost dotuje a nemyslím si, že je nutné neplatit a čekat na vymáhání. Pokud si nejste 
jisti,  zda  máte  poplatky  zaplaceny,  kontaktujte  mě  e-mailem  (smejkal@obecbelec.cz), 
telefonicky (724189517) nebo přes SMS a obratem se dozvíte aktuální stav.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Zbabělci

Vypůjčil  jsem  si  Škvoreckého  titulek  k  pojmenování  nového  fenoménu,  který  se  pokouší 
znechutit naši malou obec. Nebude to příjemné čtení, stejně jako není příjemné tento text psát.

V minulých letech se v poště Obce Běleč a úřadů, které mohou nebo ani nemohou práci obce 
kontrolovat, objevilo poměrně hodně anonymních podání a udání. Protože se nikdy nepodařilo 
kontaktovat pisatele, byla podání a udání většinou odložena. Ani obec Běleč se anonymními 
udáními nijak do hloubky nezabývá.

Pisatel  či  pisatelé  těchto  podání  letos  změnili  taktiku.  Začali  dopisy  podepisovat  jmény 
skutečných občanů, kteří s touto zbabělostí nemají nic společného, jsou zbytečně kontaktování 
orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení. Koncem srpna přišlo na krajský úřad 
udání podepsané Bednář, Bzová. Pisatel se dotazoval na stavební povolení na stavby v Bělči. 
Krajský úřad předal podání k vyřízení na stavební úřad do Mladé Vožice, který se tím musel 
zabývat. Všechny okolnosti kritizovaných staveb (komunikace před č.p. 38, klubovna pro děti, 
fotbalové hřiště v Bělči) jsou úřadům dobře známy a v souvislosti  s  tímto podáním nebylo 
zjištěno žádné pochybení obce. V prosinci přišlo na táborskou kriminální policii udání ohledně 
údajného nezákonného jednání obce ve věci  výběrového řízení na pluhování v roce 2010 a 
prodeje  kontejnerů  v  roce  2012.  Toto  udání  bylo  podepsané  jménem J.  Svatka  ze  Bzové. 
Vzhledem k tomu, že jak výběrové řízení, tak prodej kontejnerů schválilo zastupitelstvo obce 
podle platných právních předpisů, policie neshledala na našem jednání nějakou závadu.

To ale  není důvod,  proč píšu tento text.  Obě podání mají  jednu věc společnou.  Anonymní 
pisatel ve snaze, aby byla podání důvěryhodnější, zneužil jména svých spoluobčanů, kteří se 
proti takové sprostotě nemohou nijak efektivně bránit. Vedení obce je zřejmé, že ani Bednářovi, 
ani  pan  Svatek  takové  udání  nepsali  a  tudíž  je  anonymní  pisatel  použil,  protože  sám  je 
zbabělcem a nedokáže se pod dopis podepsat. Je to zákeřné jednání, proti kterému není obrany, 
takže jediné, co nám zbývá, je tuto zbabělost a zákeřnost pojmenovat.

Pokud se Ti, sprostý pisateli, fungování obce nelíbí, ozvi se svým jménem, stížnosti vyřešíme 
my nebo orgány k tomu příslušné. Pokud se budeš schovávat za své nic netušící spoluobčany, 
budeš pro nás pouze zbabělcem, protože tvé chování je zbabělé a zbabělým zůstane.

Immanuel Kant kdysi napsal: "Lenost a zbabělost jsou příčiny, proč tolik lidí - ačkoli je příroda 
dávno uvolnila z cizího vedení -  přece zůstávají  po celý život nedospělí,  a proč se jiní tak 
snadno stávají jejich vůdci. Je tak pohodlné být nedospělý."

Stanislav Šmejkal, starosta obce

Návrh rozpočtu na rok 2015

Na zasedání zastupitelstva obce 30. prosince 2014 se bude projednávat rozpočet na rok 2015. 
Rozpočet kromě běžných výdajů v celkové výši cca 2 500 000 Kč počítá s nákupem pozemků 
pod komunikacemi, většími opravami komunikací, spolufinancováním mostu pod Šelmberkem 
a hlavně se stavbou klubovny ve Bzové. Rozpočtová rezerva činí 103 000 Kč, během ledna 
vzroste o cca 100 000 Kč ze zůstatku z roku 2014 a dále o cca 750 000 Kč za přijaté dotace.
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Příjmy celkem 4 200 000 Kč

Par. Pol. Popis paragrafu Popis položky Částka
1111 Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 450 000 Kč
1112 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30 000 Kč
1113 Daňové příjmy Daň z příjmy FO z kapitál. výnosů 50 000 Kč
1121 Daňové příjmy Daň z příjmu právnických osob 450 000 Kč
1122 Daňové příjmy Daň z příjmu PO za obec 165 000 Kč
1211 Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty 1 000 000 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 Dotace na výkon státní správy 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 vodného 35 000 Kč
3725 2324 Separovaný odpad Příjmy ze separace odpadu EKO-KOM 5 000 Kč
6310 2141 Peněžní ústavy Příjmy z úroků 5 000 Kč
6402 2221 Finanční vypořádání Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP) 30 000 Kč

Financování celkem Zůstatek fin. prostředků z minulých let 1 200 000 Kč

Výdaje celkem 5 400 000 Kč

Par. Pol. Popis paragrafu Popis položky Částka
1032 5139 Produkční činnosti Materiál 30 000 Kč
1032 5156 Produkční činnosti Pohonné hmoty 18 000 Kč
1032 5163 Produkční činnosti Pojištění 2 000 Kč
1032 5169 Produkční činnosti Služby 600 000 Kč
1069 5165 Pronájmy pozemků Podnájem pozemků 2 000 Kč
2212 5169 Místní komunikace Služby 20 000 Kč
2212 5171 Místní komunikace Opravy a udržování 480 000 Kč
2212 6121 Místní komunikace Budovy, stavby 600 000 Kč
2212 6130 Místní komunikace Nákup pozemků 100 000 Kč
2310 5021 Pitná voda Osobní náklady 4 000 Kč
2310 5169 Pitná voda Služby 100 000 Kč
2310 5171 Pitná voda Opravy a udržování 32 400 Kč
2310 5362 Pitná voda Daně a poplatky 43 600 Kč
2321 5171 Odpadní vody Služby 10 000 Kč
2321 5171 Odpadní vody Opravy a udržování 53 000 Kč
3313 5169 Kino Služby 10 000 Kč
3316 5139 Zpravodaj Materiál 5 000 Kč
3316 5169 Zpravodaj Služby 10 000 Kč
3319 5021 Kronika Osobní náklady 5 000 Kč
3319 5139 Kronika Materiál 5 000 Kč
3392 5139 Zájmová činnost Materiál 20 000 Kč
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3392 5169 Zájmová činnost Služby ostatní 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 – příspěvky 20 000 Kč
3419 5021 Tělovýchovná činnost Osobní náklady 5 000 Kč
3419 5139 Tělovýchovná činnost Materiál 5 000 Kč
3419 5169 Tělovýchovná činnost Služby 5 000 Kč
3419 5175 Tělovýchovná činnost Pohoštění 5 000 Kč
3419 5229 Tělovýchovná činnost Příspěvky občanským sdružením 10 000 Kč
3421 5021 Volný čas mládeže Osobní náklady 5 000 Kč
3421 5139 Volný čas mládeže Materiál 15 000 Kč
3429 6121 Ostatní volný čas Budovy, stavby 1 500 000 Kč
3631 5154 Veřejné osvětlení Elektrická energie 30 000 Kč
3631 5171 Veřejné osvětlení Opravy a udržování 20 000 Kč
3721 5169 Nebezpečný odpad Služby 10 000 Kč
3722 5169 Komunální odpad Služby 85 000 Kč
3725 5169 Separovaný odpad Služby 15 000 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obcí Osobní náklady 60 000 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obcí Materiál 20 000 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí Pohonné hmoty 35 000 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí Služby 25 000 Kč
3745 5171 Péče o vzhled obcí Opravy a udržování 10 000 Kč
4356 5223 Denní stacionáře Neinvestiční transfery církvím 20 000 Kč
5512 5137 Požární ochrana Drobný majetek 15 000 Kč
5512 5139 Požární ochrana Materiál 25 000 Kč
5512 5156 Požární ochrana Pohonné hmoty 20 000 Kč
5512 5169 Požární ochrana Služby 10 000 Kč
5512 5171 Požární ochrana Opravy a udržování 30 000 Kč
6112 5023 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva 442 000 Kč
6112 5031 Zastupitelstvo Sociální pojištění 90 100 Kč
6112 5032 Zastupitelstvo Zdravotní pojištění 39 900 Kč
6171 5021 Místní správa Osobní náklady 5 000 Kč
6171 5137 Místní správa Drobný hmotný majetek 45 000 Kč
6171 5139 Místní správa Materiál 50 000 Kč
6171 5154 Místní správa Elektrická energie 80 000 Kč
6171 5161 Místní správa Služby pošt 2 500 Kč
6171 5162 Místní správa Služby telekomunikací 20 000 Kč
6171 5163 Místní správa Pojištění 12 500 Kč
6171 5169 Místní správa Služby 80 000 Kč
6171 5329 Místní správa Transfery svazkům obcí 5 000 Kč
6310 5163 Peněžní ústavy Bankovní poplatky 10 000 Kč
6399 5362 Finanční vypořádání Platby daní a poplatků – Daň z příjmu 165 000 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu 103 000 Kč
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Aktualizace programu obnovy venkova pro roky 2015-2020

Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci místního programu obnovy venkova. Zjednodušeně 
řečeno lze seznam popsat tak, že to, co v programu není, dělat se nebude, to co v něm je, to se  
může realizovat. Pokud byste měli návrhy na úpravu programu, ozvěte se, prosím.

č. Popis Období Investice
1 Opravy místní komunikace Běleč – Bzová 2013-2017 1 500 000
2 Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem 2015-2016 4 000 000
3 Výstavba klubovny ve Bzové 2015-2016 2 000 000
4 Odkoupení pozemků pod komunikacemi 2013-2017 500 000
5 Prodloužení vodovodu Běleč 2015-2016 100 000
6 Úprava požární zbrojnice Běleč 2015-2017 300 000
7 Připojení k internetu pro občany 2015-2017 200 000
8 Cyklostezka/chodník Mladá Vožice – Běleč 2016-2018 1 500 000
9 Vybudování prostoru – kontejnery Bzová 2016-2018 100 000
10 Terénní úpravy ve Bzové u Buřičova rybníka 2016-2018 300 000
11 Vybavení zasedací místnosti OÚ v Bělči 2016-2018 100 000
12 Cyklostezka/chodník Běleč – Bzová 2016-2018 2 500 000
13 Místní komunikace Bzová u č.p. 32 2016-2018 300 000
14 Rekonstrukce komunikace Běleč - Bzová 2016-2019 7 500 000
15 Rekonstrukce vytápění OÚ 2017-2019 1 500 000
16 Rekonstrukce komunikace Běleč – Šelmberk 2017-2019 1 200 000
17 Opravy místní komunikací Běleč 2017-2019 900 000
18 Propojení vodovodů Běleč a Bzová 2017-2019 1 500 000
19 Rekonstrukce komunikace Běleč – Staniměřice 2018-2020 1 800 000
20 Rekonstrukce kanalizace v Bělči – hlavní řady 2018-2020 4 000 000
21 Infrastruktura stavební parcely Běleč 2018-2020 4 000 000
22 Oprava místní komunikace Šelmberk – Bor 2018-2020 1 000 000
23 Revitalizace prostoru Obecního rybníka 2018-2020 1 500 000
24 Rekonstrukce přívodního řadu vodovodu Běleč 2019-2021 500 000
25 Opravy místních komunikací Bzová 2019-2021 1 000 000
26 Vybudování cesty Bzová – Do kamení 2019-2021 1 600 000
27 Traktůrek na sečení Bzová 2019-2021 250 000
28 Infrastruktura pro stavební parcely Bzová 2020-2022 1 000 000
29 Čištění odpadních vod Běleč 2020-2025 1 500 000
30 Čištění odpadních vod Bzová 2020-2025 1 500 000

Svoz komunálního odpadu v roce 2015

V roce 2015 se pokračuje v zavedeném harmonogramu – vždy v úterý v lichý kalendářní týden:

13. a 27. ledna 10. a 24. února 10. a 24. března 7. a 21. dubna

5. a 19. května 2., 16. a 30. června 14. a 28. července 11. a 25. srpna

8. a 22. září 6. a 20. října 3. a 17. listopadu 1., 15. a 29. prosince
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Kauza: komunikace Běleč - Bzová

V minulém zpravodaji jsme obsáhle popsali problémy s komunikací Běleč – Bzová. Od té doby 
se ve věci samé změnilo velmi málo, ale získali jsme nové informace a počátkem ledna nás 
čeká další kolo souboje Běleč vs. státní správa.

Požádali  jsme  o  úpravu  dopravního  značení  a  zákaz  vjezdu  po  vozidla  těžší  2,5  tuny  na 
komunikaci. Několik týdnů se mnoho nedělo a místo očekávaného rozhodnutí svolal Městský 
úřad Tábor na 7. ledna 2015 místní šetření za účasti Policie a Správy a údržby silnic Tábor. 
Osobně nechápu, co tam chtějí řešit, ale věc se aspoň posunuje.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo být ve věci o něco aktivnější a bez ohledu na omezení rozhodlo 
o vypracování projektu rekonstrukce komunikace a to v koordinaci s projektováním chodníku / 
cyklostezky. V nejbližších týdnech proběhne zaměření, geologický průzkum a potom projekční 
práce. Po zaměření znovu oslovíme vlastníky pozemků s žádostí o odprodej. Po vypracování 
projektu budeme mít možnost žádat o dotaci na rekonstrukci z operačních programů. 

Protože rekonstrukce komunikace je běh na dlouhou trať a bude trvat léta, než se podaří získat 
peníze  a  rekonstrukci  provést,  budeme  povrch  opravovat.  Protože  se  stav  povrchu  zhoršil 
natolik,  že  jsou  neekonomické  lokální  opravy,  budeme  opravovat  silnici  postupně  stejným 
postupem jako okolo Jalovčí. Protože jde o velké peníze, budeme takto opravovat úseky, kde 
má obec vykoupeny všechny pozemky. Proto se bude v roce 2015 pokračovat od Bzové k Bělči.

Zrušili jsme vám přechod, zapomeňte

V  roce  2009  vypracovala  Policie  seznam  přechodů  na  Táborsku,  ve  kterém  požadovala 
odstranit přechod ve Bzové. Od roku 2011 SÚS neobnovovala přechod, letos jej zamalovali a 
odstranili značky.

Po nedávném upozornění od občanů jsme začali pátrat, zda na to měla SÚS povolení. K tomu je 
nutný souhlas Městského úřadu v Táboře. Tento souhlas ovšem není nikde k dispozici. Městský 
úřad v Táboře tvrdí, že souhlas vydal, ale není nám jej schopen zaslat. SÚS nejdříve tvrdila, že 
souhlas nemají v Táboře, ale je v archivu v Českých Budějovicích. Po další urgenci přiznali, že 
nemohou  souhlas  dohledat.  Všichni  (Policie,  Městský  úřad  Tábor,  SÚS)  svorně  tvrdí,  že 
souhlas existuje, v posledním verzi dokonce tvrdili, že zde proběhlo místní šetření.

Závěr v kauze přechod je pro mě takový, že přechod pravděpodobně SÚS zrušila bez povolení, 
ale teď se úřady navzájem kryjí, proti takovému postupu jsme jako obec naprosto bezmocní.
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