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Životní výročí - blahopřejeme

Červen Jan Bednář Bzová 87 let
Antonie Neradová Bzová 89 let

Červenec Marie Bednářová Běleč 79 let

Sňatky - blahopřejeme

Červen Bronislava Burdová a Lukáš Burda
Červenec Nikola Brýlová a Pavel Šedivý

Narození dětí - blahopřejeme

Červen Magdaléna Hejná Bzová

Co se chystá

Letní  kino  Běleč vás  srdečně  zve  na  další  představení.  Občerstvení  je  zajištěno,  vstupné
dobrovolné. Těšíme se na vás!

V pátek  31.  července  Vás svým šarmem okouzlí  Karel  Heřmánek coby  Fešák Hubert ze
Žižkova. Začínáme cca ve 21:10 (po setmění).

Do světa pohádek se vypravíme v pátek 14. srpna od 21 hodin. Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš
Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli
předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek,
ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska.

V sobotu 29. srpna se uskuteční  Loučení s prázdninami. Od 19:30 shlédneme na tanečním
parketu předtančení skupiny Čtverylka. Po setmění (cca od 21 hodin) bude následovat veřejná
projekce  komedie  Dovolená  za  trest.  Po  katastrofálním  rande  naslepo  se  Lauren  (Drew
Barrymore) a Jim (Adam Sandler) shodnou pouze na jediné věci: že už nikdy nechtějí jeden
druhého vidět. Každý z nich se ale spolu se svými dětmi rozhodne pro dokonalou rodinnou
dovolenou. Jejich nadšení opadne ve chvíli,  kdy zjistí,  že v apartmánu v luxusním africkém
safari budou celý týden bydlet společně.

Pouťový víkend nám v neděli 27. září zpestří fotbalový turnaj, večer se pak uskuteční tradiční
zábava. V pondělí 28. září bude v kapličce v Bělči mše svatá.

Redakční uzávěrka dalšího čísla zpravodaje v roce 2015 bude ve pátek 2. října. Pokud byste do
něj  chtěli  přispět  článkem,  fotografiemi  nebo třeba  pozvánkou na  nějakou zajímavou akci,
budeme jenom rádi. Můžete nám zavolat nebo poslat e-mail (kontakty jsou na poslední straně
zpravodaje), můžete vhodit vzkaz do schránky u dveří na obecní úřad. Předem děkujeme.
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Aktuálně řešíme

Vážení spoluobčané,

tato rubrika pravidelně vysvětluje práci vedení obce, která v danou chvíli probíhá.

Stavba klubovny ve Bzové (Kulturní centrum Bzová) se aktuálně zasekla na nedostatku peněz
v obecní kase. Předpokládaná cena byla 1,5 mil. Kč, nejlevnější nabídka ve výběrovém řízení
činí 2,4 mil. Kč. Více informací najdete v dalších článcích ve zpravodaji.

Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem má vydané stavební povolení, které by mohlo příští
týden  nabýt  právní  moci.  Protože  se  projekt  na  most  už  pravděpodobně  měnit  nebude,
projektanti  počátkem srpna  připraví  podklady  pro  výběrové řízení  na  zhotovitele,  které  by
mohlo  být  dokončeno  koncem srpna,  nejpozději  počátkem září.  Následovat  bude  uvolnění
dotace na ministerstvu dopravy a podpis smlouvy se zhotovitelem. Most by se měl začít stavět
letos a dokončení by mělo být příští rok. 

Mezitím  postupujeme  při  geodetickém  zaměření  pozemků  pod  komunikacemi,  intenzivně
jednáme s vlastníky pozemků o možné směně,  záměry směny pozemků se budou v příštích
měsících množit. Zároveň probíhá projektová příprava rekonstrukce silnice Běleč – Bzová na
kategorii S 7,5 (šířka vozovky 6,5 m) do fáze územního rozhodnutí, laicky řečeno projekt bude
řešit přesné umístění komunikace pro výkupy pozemků.

Příprava cyklostezky/chodníku Mladá Vožice (hranice katastru) – Běleč v současnosti vázne na
získání výjimky na podélný sklon komunikace. Norma požaduje maximální sklon pro stezku
pro chodce a  cyklisty  8,3%, my bychom v Pasíčkách potřebovali  výjimku pro sklon 9,5%.
Pokud bychom dodrželi normovaných 8,3%, pod Pasíčky by cyklostezka vedla po třímetrovém
valu. Pro představu, sklon silnice v Pasíčkách je v prostřední zatáčce až 14%.

Příprava  cyklostezky/chodníku  Běleč  –  Bzová  bude  navazovat  na  projekt  pro  územní
rozhodnutí rekonstrukce silnice Běleč – Bzová kvůli přesnému umístění.

Oprava komunikace Běleč – Bzová, resp. položení asfaltového koberce na cca 260 metrech
bude pravděpodobně provedeno na přelomu září a října v závislosti na možnostech zhotovitele.
Smlouva s firmou Vialit Soběslav, spol. s r.o. stanoví nejzazší termín do konce listopadu.

Oprava  rozsypané  východní  strany  požární  nádrže  započne  na  přelomu  srpna  a  září,  bude
dokončena nejpozději koncem září a provede ji firma DAICH spol. s r.o.

Hřiště v Bělči bude slavnostně otevřeno pouťovým fotbalem koncem září.

Do  konce  září  provede  firma  První  táborské  elektromontáže  spol.  s r.o.  výměnu  svítidel
veřejného osvětlení v Bělči za typ MODUS LV LEDOS 3500/3DIM s nočním stmíváním.

Na přelomu léta a podzimu by měla obec získat kompostéry na tříděný odpad a pokud budeme
mít zájem, pak i traktorový drtič větví.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Stavění máje ve Bzové

V polovině května jsme
se  sešli,  abychom
společně porazili starou
májku  a  místo  ní
postavili  novou,  hezčí
.  Věnec,  který  byl
připraven z  předešlého
dne,  jsme  pouze
dozdobili  fáborkami  a
mohlo  se  jít  na  věc!
Vzhledem  k tomu,  že
se  nás  sešlo  téměř  50,
nebyl  žádný  problém
dostat  májku nahoru –
toho  se  samozřejmě

statečně a s vervou chopili chlapi - během několika chvil bylo vše hotovo. 

Poté jsme se poctivě řídili příslovím „po práci legraci“ – dali jsme si naprosto fantastickou
kýtu,  nepohrdli  pivem  či  vínem.  Pro  děti  byly  připraveny  nealkoholické  nápoje,  z  nichž
samozřejmě vedla Coca-Cola.

Májku  jsme  dle
tradice statečně hlídali
až do svítání, aby nám
ji  náhodou  někdo
z přespolních
nepodřízl.  Na  rozdíl
od  jiných,  jsme  se
obešli  bez  různých
„ochranných“  a
vskutku  inovativních
opatření,  jejichž
použití  bylo  spíše
úsměvné nežli účelné.
Vlastně  nám  k tomu
stačila  parta  dobrých
sousedů,  kytara  a
ohýnek.  Díky  všem
zúčastněným,  dobrý
to bylo !

Petra Šmídová 
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Zájezd pro děti – park Mirákulum

Dne 13.  6.  se  uskutečnil  zájezd
pro  děti,  jehož  organizace  se
ujala  Mirka  Čechová.  Pan
starosta objednal velký autobus a
neuplynul  ani  1  týden  a  místa
byla obsazená. Místo, kam jsme
vyrazili  letos,  bylo  totiž  dost
lukrativní  a  velice  zajímavé,
především  pro  děti.  Možná   i
proto,  že  v zábavním  parku
Mirákulum  jsme  byli  už  před
dvěma lety a tehdy nás jelo také
kolem  60.  Většina  účastníků
zájezdu  tedy  jela  na  osvědčené
atrakce  a  několik  nových  se
těšilo, neboť z vyprávění věděli,
že v parku je to prostě super zábava. Malé a mladší děti zaujaly pozemní trampolíny, houpačky,
prolézačky všemožných typů a tvarů, tunely, bludiště, lanové hrady a skluzavky či tobogány,
kterých jsem napočítala 10. Uprostřed parku se nachází malé přírodní divadlo, kde zrovna hráli
pohádku  nebo  předváděli  balónkovou  šou.  Větší  a  starší  děti  se  mohly  svézt  vláčkem po
úzkokolejné trati, jejíž délka činila kolem 2 km. Na konci čekala prohlídka podzemního bunkru,
vietnamské chýše, z které se nechalo opět pozemní chodbou dostat do vietnamské spižírny nebo
jiné chýše. Také byly k vidění i kusy vojenské techniky např. tank, BVP vozidlo, dělo nebo
nákladní  vůz.  Zajímavá  byla  i  replika  vojenského tábora  z  dob vietnamské války.  Byly  to
vlastně  zákopy  v zemi  ve  tvaru  trojúhelníku,  kdy  na  každém z  vrcholů  byla  věžička  a  po
obvodu 14 malinkých domečků. Vše bylo opevněno pytli s pískem. Ovšem největší a nejsilnější

zážitek  dospělým  i  teenagerům
poskytla  jízda  bojovým
vozidlem pěchoty. Sice stála 100
Kč,  ale  uznejte  sami,  kdy  se
přihodí taková možnost  zajezdit
si  bvpéčkem,  jak  říkají  profíci.
Také jsem neodolala a osobně se
svezla  tímto  upraveným
"tankem". Mohu říci, že obdivuji
vojáky, kteří se v tom přepravují,
protože  jen  ten  hluk  a  vzhled
terénu, který vozidlo překonává,
je náročný na psychiku člověka a

ne každý to vydrží. Já sama i další dvě účastnice zájezdu máme doživotní zážitek. Počasí nám
přálo  až  moc,  protože  rtuť  se  vyšplhala  na  30 stupňů a  pršelo  nám až  při  zpáteční  cestě.
Unavení a plní dojmů jsme do Bělče přijeli v 17:30.

Mirka Čechová
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Zahajovací koncert Bělečského kulturního léta

Na  27.  června  bylo
naplánované  1. promítání
letního  kina,  měl  to  být
film  Babovřesky  3.
U příležitosti  zahájení
Bělečského  kulturního  léta
se  zároveň  konal  koncert
sboru  mladovožických
učitelek.  Protože  začalo
pršet,  musel  být  použit
náhradní  plán  B.  Původní
jeviště,  venkovní  parket,
byl  nahrazen  jiným
prostorem.  Sboristky  i

diváci se museli přesunout do náhradní vystupovací místnosti, jíž se stala společenská místnost
"U Strejky". Hasiči rychle připravili  nové hlediště,  nanosili  stojany na noty a už netrpělivě
vyhlíželi učitelky. Nastala 19. hodina a my počkaly, až odzvoní kaplička. Hned v 19:04 jsme
zahájily náš koncert. Celkem jsme zazpívaly 12 písní, které byly vybrány naší sbormistryní paní
Vlastou Kauerovou. Protože tleskání nebralo konce, ještě jsme přidaly 3 písničky a i potom
bylo kolem 60 diváků u vytržení a dokonce nám zatleskali vestoje, jako národním umělcům.
Velice nás tato přízeň a milé uvítání v Bělči potěšilo a někdy zase rády přijmeme pozvání. Za
náš pěvecký výkon nám pan starosta daroval kytici a bonboniéru. Nemalý podíl na úspěchu
celého vystoupení měla i doprovodně-moderovací řeč paní Mirky Čechové, která je autorkou
nápadu na koncert, ale i tohoto článku. Díky.

Mirka Čechová

Další  příležitost  poslechnout  si  koncert  mladovožických  učitelek  s trochu  obměněným
repertoárem bude v neděli 16. srpna od 14 hodin v kostele sv. Martina v Mladé Vožici.

Letní kino

Všechno  je  jednou  poprvé.  V uplynulých  sezónách  jsme  několikrát  s napětím  sledovali
meteoradar  a  doufali,  že  nás  počasí  nechá  film  dopromítat.  Vždycky  to  vyšlo.  Letošním
zahajovacím filmem byly již tradičně Troškovy Babovřesky, tentokrát třetí díl. Jenže... celý den
poprchávalo, předpověď na večer byla také všelijaká. Nabízela se varianta přesunout promítáni
do společenské místnosti, ale nakonec bylo kino o týden odloženo. Toto rozhodnutí se ukázalo
jako  velmi  správné.  O  prodlouženém  víkendu  dorazilo  kolem  160  diváků  z  blízkého  i
vzdálenějšího okolí, například z Tábora. Měli jsme z této návštěvnosti velikou radost.

10 pravidel jak sbalit holku přilákalo na naši náves cca stovku návštěvníků a my se těšíme, že
řadu lidí potěší i další vybrané filmy – Fešák Hubert, Tři bratři a Dovolená za trest. Děkujeme
vám za tipy na filmy k promítání. Něco se povedlo zařídit, něco ne, ale tak už to bývá. Tak ať
nám všem počasí zachová přízeň!
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Nohejbalový turnaj ve Bzové

Obloha se zatahuje, kapky líně dopadají na rozehrávající se hráče, po kterých zůstávají první
otisky  na  profesionálně  upraveném antukovém hřišti  u  nás  ve  Bzové.  Sportovní  borce  od
blížícího se hvizdu neodrazuje ani déšť přidávající na intenzitě. Nejen hráči, kteří byli rozděleni
do šesti týmů, ale i ostatní přihlížející, kterých se sešlo na několik desítek, se mohou posilnit
přímo na místě grilovanými klobásami, jejichž fantastická chuť vyniká zejména v kombinaci
s lahodným pivem. 

Po zahájení turnaje se všichni borci bezhlavě vrhají do boje o pohár. Některým to jde lépe,
některým hůř, ovšem zapálení a radost ze hry nelze upřít nikomu. Po několika hodinách hry a

spoustě napínavých chvil je o vítězi
rozhodnuto!  Na  třetím  místě  se
umístilo  družstvo  Pražáků  (Lukáš
Málek,  Kuba  Málek,  Luboš
Kopecký).  Druhé  místo  obsazuje
tým  Běleč  (Michal  Fiala,  Marcel
Fiala, Tomáš Málek). A konečně -
na  prvním  místě  končí  družstvo
Bzová  A  (Petr  Melichar,  Michal
Bednář,  Honza  Hájek).  Vítězové
s nadšením  přijímají  pohár,  který
následně  plní  šampaňským  a
nechávají kolovat. 

Déšť neustává, ale nás to neodrazuje od toho, abychom pokračovali v oslavě dnešního turnaje
až do rána, kdy se pomalu začínáme rozcházet do svých domovů.

Petra Šmídová
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Železný hasič Běleč 2015

V sobotu jedenáctého července
jsme  měli  čtvrtý  ročník  akce
Železný hasič Běleč, disciplíny
jsou sice připravené, přesto už
několik  lidí  od  jara  maká  na
dopracování  překážek,  na
pilování  pravidel,  na  vyladění
podrobností  po  zkušenostech
z minula.  V pátek před soutěží
nastoupila  četa  deseti
dobrovolných  hasičů,
připravila  to  nejnutnější,
v sobotu  dopoledne  se  četa
rozrostla  na  dvojnásobek,
doladila  trať,  ohrazení,
zasypala  poslední  nerovnosti,
postavila stany pro občerstvení,

zvukovou aparaturu, přinesla gril na opékání kýty, prodejní stánky, pípy na alko i nealko a gril
na klobásky. V poledne bylo hotovo, na konci prezence bylo připraveno 25 závodníků, 10 mužů
a 15 žen! Pro krátkém zahájení a losování startovacích míst začala soutěž. Vedro na padnutí,
účastníci co cíle dopadali z posledních sil, byli odnášeni svými kamarády do stínu a poléváni
vodou.  Účastníci  roztáhli  celkem 2,4  km hadic,  smotali  jich  1  km,  1400 ran  kladivem do
hammerboxu, odtáhnutí 1250 kg po dráze 20 metrů. Nejmladšímu závodníkovi bylo 17 let,
nejstaršímu 43 roků. Soutěž samotnou zakončilo slavnostním vyhlášení výsledků a dekorování
vítězů.  Večer  následovala  taneční  zábava,  místo
sportovců ze dvou okresů přišli milovníci hudby a tance
různých žánrů,  zábava se táhla dlouho do noci.  Druhý
den v 10:00 nastoupila pracovní četa a o hodinu později
by nikdo nepoznal, že se na návsi něco dělo. Díky všem
za další vydařenou akci!

Muži:
1. Michal Mareš Běleč
2. Ondřej Šitta Makov
3. Jakub Semrád Mladá Vožice
4. Marcel Fiala Běleč
5. Jiří Javorský Běleč
10. Tomáš Kubále Běleč

Ženy:
1. Kateřina Šandová Kondrac
2. Pavla Michalová Makov
3. Jana Fialová Běleč
15. Petra Šmejkalová Běleč
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Rozšíření mateřské školy nestačí

V červnu letošního roku došlo k nepříjemnému, byť očekávanému zjištění, kdy dětem z Bělče
bylo upřeno předškolní vzdělávání.

Obec Běleč nikdy nerozlišovala mezi dětmi z Bělče a dětmi z okolních obcí. Jsme rádi, že jak
u mladých  hasičů  tak  v jiných  zájmových  aktivitách  nebo  při  výletech  s námi  děti  z  okolí
vyráží,  neuzavíráme se  do sebe  a  snažíme se  s okolními  obcemi  v tom nejlepším možném
duchu  spolupracovat,  na  společné  aktivity  běžně  přispíváme  a  ze  strany  obce  jsme  dosud
podpořili prakticky všechny mezi-obecní aktivity.

O to více nás zamrzela  situace,  kdy děti  z  Bělče nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání
v Mladé  Vožici,  i  když  zrovna  Obec  Běleč  udělala  vše,  co  bylo  v jejích  silách,  aby  došlo
k rozšíření kapacity mateřské školy v Mladé Vožici, nabídli jsme investiční příspěvek ve výši
130 000 Kč,  podpořili  jsme  vše,  co  Město  Mladá  Vožice  ve  věci  rozšíření  mateřské  školy
podniklo a to jak písemnými podporami, tak mediálně. Přesto obě dvouleté děti, které měly
zájem navštěvovat mateřskou školu v Mladé Vožici, nebyly přijaty spolu s dalšími jedenácti
z okolních obcí.

Chtěl bych tímto poděkovat vstřícnosti vedení Základní a mateřské školy v Načeradci, že se
našich budoucích předškoláků ujalo, a tím nám pomohlo udržet stávající stav, kdy všechny děti
z obce, které o to mají zájem, mají předškolní vzdělávání zajištěno.

Stanislav Šmejkal
starosta obce

Záměr směny pozemků

Obec se již několik let snaží o výkupy nebo směny pozemků pod komunikacemi. Protože o
výkupy nemají občané zájem, pozemky směňujeme. K tomu je nutno podle zákona zveřejnit na
úřední  desce.  Ke  dni  vydání  zpravodaje  na  úřední  desce  visí  2  návrhy  směny  pozemků –
zveřejňuje se pouze pozemek, kterého se obec zbavuje.

Pozemek 333
Předmětem směny jsou části pozemku  parcelní číslo KN 333, v katastrálním území Běleč u
Mladé Vožice, trvalý travní porost, o výměře 1781 m2, z celkové výměry pozemku 4272 m2.
Předmětný pozemek je situován u jižního okraje silnice č. II/137 pod Pasíčky.

Pozemek 1696/1
Předmětem směny jsou části pozemku parcelní číslo KN 1696/1, v katastrálním území Běleč u
Mladé Vožice, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 2380 m2, z celkové výměry
pozemku  4991  m2.  Předmětný  pozemek  je  bývalá  cesta  od  zadních  vrat  statku  č.p.  1
v Elbančicích  na  konec  pozemků  ve  vlastnictví  pana  Schorma  o  délce  cca  350  m.  Tento
pozemek je pro obec nedostupný, vede po větší části mezi pozemky pana Schorma. Druhá část
cesty, která připojuje pozemky mnoha vlastníků, zůstane od Bzové i od silnice Bzová – Vilice
zachována, byť je v současné době rozorána.
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Mýty a iluze

Vážení spoluobčané,

představuji  vám  novou  rubriku  Zpravodaje  obce  Běleč,  kterou  jsme  až  do  letoška
nepotřebovali,  ale jejíž potřebnost se v posledních měsících naplno projevila. Rubrika, která
bude zařazována nepravidelně,  bude reagovat na všeobecně rozšířené a rozšiřované mýty a
iluze o práci Obce Běleč, Obecního úřadu, zastupitelstva nebo starosty. Nechceme, aby se tato
rubrika stala ventilátorem drbů, budeme zde zařazovat pouze nařčení, mýty a iluze, které byly
proneseny veřejně před větší skupinou lidí a které je vhodné vysvětlit.  Pokud nám poradíte
nějaký lepší recept, rádi jej využijeme. Veřejně pronášených slov o lžích a podvodech padlo
dost, ale dosud se pomlouvačům nepodařilo žádný podvod prokázat, i když už byly nasazeny
snad všechny možné orgány státní správy.

Dnešního dne bych rád poukázal na tři věci, které rozšiřují negativní emoce po celé obci. 

Mýtus první: Obec Běleč podcenila rozpočet projektu Klubovny ve Bzové.

Na posledním jednání zastupitelstva obce byly otevřeny obálky s nabídkami od pěti uchazečů o
stavbu kulturního centra (klubovny) ve Bzové.  Nejnižší  nabídka byla zhruba o 900.000 Kč
dražší, než byl původní předpoklad ve výši 1.500.000 Kč. Tuto předpokládanou cenu si nikdo
nevycucal  z  prstu,  vycházeli  jsme  ze  zjednodušeného  rozpočtu  na  dřevostavbu,  který  jsme
obdrželi v březnu 2013 od firmy DAM-STAVBY s.r.o., která má dílnu v Daměnicích, a který
ohodnotil dřevostavbu klubovny včetně základové desky na 1.480.000 Kč vč. DPH. s tím, že
zděná stavba by neměla být dražší.

V květnu 2014 si sami obyvatelé Bzové nechali posoudit cenový rozdíl mezi dřevostavbou a
zděnou  stavbou  a  zděná  stavba  měla  oproti  dřevostavbě  vyjít  o  cca  500.000  Kč  levněji.
Zastupitelstvo v červnu tedy rozhodlo, že se postaví zděná stavba. V lednu 2015 byla podána
žádost  o  vydání  stavebního  povolení,  to  nabylo  právní  moci  v červnu  2015.  Po  realizaci
výběrového  řízení  na  zhotovitele  se  bohužel  ukázalo,  že  všechny  předpoklady  se  minuly
s realitou a nejlevnější nabídka dosahuje skoro 2,4 mil. Kč.

Teď musíme rozhodnout o způsobu, jakým obstaráme prostředky na stavbu.

Mýtus druhý: Klubovna ve Bzové je absolutní prioritou, je nám slibována 5 let, ostatní
stavby musí počkat.

Klubovna ve Bzové není plánována 5 let, první ideový návrh byl představen v září 2012, tudíž
od úplně prvního náčrtku neuplynuly ještě ani tři roky a stojíme před podpisem smlouvy se
zhotovitelem. Nemyslím si, že jde o dlouhou dobu, od zadání projektu k nabytí právní moci
stavebního povolení včetně výkupu pozemků uplynul 1 rok.

V prosinci 2012 proběhla anketa občanů ohledně podpory jednotlivých stavební akcí. Možné
odpovědi ke každé ze šesti akcí byly určitě ANO, spíše ANO, nevím, spíše NE, určitě NE. Po
sečtení hlasů ANO zůstaly tyto výsledky:
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Investiční akce Běleč Bzová Celá obec

Klubovna Bzová 29% 67% 46%

Silnice Běleč – Šelmberk 67% 38% 54%

Silnice Běleč – Staniměřice 84% 69% 77%

Cesta Do kamení 47% 60% 53%

Cyklostezka/chodník Běleč – Bzová 86% 86% 86%

Cyklostezka/chodník Běleč – Mladá Vožice 69% 69% 69%

V celé  obci  byla  podpora  výstavby  klubovny nejnižší  ze  všech tehdy  plánovaných  staveb,
v samotné  Bzové  se  umístila  na  čtvrtém  místě  po  obou  cyklostezkách  a  silnici  Běleč–
Staniměřice.  Protože  podpořeny  byly  více  či  méně  všechny  akce,  pokusíme  se  postupně
všechny akce zrealizovat.

Mýtus třetí: Starosta zfalšoval výběrové řízení.

V červnu 2015 vypsala Obec Běleč pro Mikroregion Venkov výběrové řízení na firmu, která
v Bělči vymění svítidla veřejného osvětlení za LED svítidla. Do výběrového řízení se ze tří
oslovených firem přihlásily dvě, z nichž jedna nabídla cenu 115.797 Kč vč. DPH a druhá cenu
129.201 Kč vč. DPH. Pochopitelně se vítězem výběrového řízení se stala firma s nižší cenou.
Na jednání zastupitelstva obce 14. července 2015 jsem byl majitelem neúspěšné firmy veřejně
osočen z protiprávního jednání při hodnocení nabídek. Bohužel velká část přítomných hostů se
nechala zmasírovat neúspěšným uchazečem a obvinění z podvodů se rozšířilo.

Požádal jsem kontrolní výbor zastupitelstva, aby vyhodnotil soulad průběhu výběrového řízení
se zákonem a vnitřní směrnicí č. 2/2014 "Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek."
Na jednání zastupitelstva dne 30. července přednesl  předseda výboru zprávu o kontrole,  ve
které konstatoval, že výbor neshledal žádné porušení zákonných předpisů.

Ne vše, co lidé veřejně říkají, je pravda. Od žádného dodavatele si Obec Běleč nesmí nechat
kálet na hlavu, rozhodování orgánů obce se řídí právními předpisy, vnitřními předpisy obce a
usneseními zastupitelstva obce.

Stanislav Šmejkal
starosta obce

Bioodpady

V lednu a únoru občané obce a majitelé rekreačních objektů podepisovali čestné prohlášení o
kompostování  bioodpadů  na  vlastních  pozemcích.  Přestože  se  zdá  být  zbytečné,  aby  obec
zajišťovala,  platila  a  následně  občanům  účtovala  svoz  bioodpadů,  máme  několik  objektů,
jejichž  majitelé  čestné  prohlášení  nepodepsali  a  obec  byla  nucena  pro  tyto  občany  zařídit
kompostování.  Domluvili  jsme se s firmou WIFCOM a.s.  na likvidaci  rostlinných zbytků –
trávy, větví apod. Všichni občané obce Běleč mohou stejně jako občané města Mladá Vožice
svážet posečenou trávu a větve do prostor bývalého lomu v Mladé Vožici, kde jsou před vraty
určena místa na odkládání bioodpadů.
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Výběrová řízení

V červenci 2015 Obec Běleč vyhodnotila nebo začala vyhodnocovat 4 výběrová řízení.

Výměna lamp veřejného osvětlení

Jedná  se  o  výměnu  16  ks  lamp  veřejného  osvětlení  v Bělči  za  moderní  LED  osvětlení
s třetinovou spotřebou a stmíváním osvětlení v nočních hodinách.

Osloveni byli 3 dodavatelé, dva z nich podali nabídku.

Seznam uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
Č. Datum Uchazeč (název nebo jméno) Cena vč. DPH

1 01.07.2015 První táborské elektromontáže spol. s r.o. 115.797 Kč

2 03.07.2015 Jiří Fáček 129.209 Kč

Zadavatel  vyhodnotil  jako  nejvýhodnější  nabídku  nabídku  od  firmy  První  táborské
elektromontáže spol. s r.o., IČ 47237198 za cenu 115.797 Kč včetně DPH.

K dnešnímu dni je podepsána smlouva, akce bude realizována do konce září.

Oprava místní komunikace – balená

Jedná se o opravu místní komunikace Běleč – Bzová o délce 260 m položením asfaltového
koberce o průměrné tloušťce 6 cm stejně jako v případě prvního úseku v roce 2013.

Osloveni byli 3 dodavatelé, všichni podali nabídku.

Seznam uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
Č. Datum Uchazeč (název nebo jméno) Cena vč. DPH

1 10.07.2015 Vialit Soběslav, spol. s r. o. 413.263,40 Kč

2 13.07.2015 SWIETELSKY stavební s.r.o. 430.438,75 Kč

3 13.07.2015 STRABAG a.s. 441.125,01 Kč

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14. července 2015:
Usnesením 46/2015  zastupitelstvo obce rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v poptávce
„Oprava místní komunikace – balená“ a uzavření smlouvy s Vialit Soběslav, spol. s r. o., IČ 145
04 456 za cenu 413.263,40 Kč včetně DPH.

K dnešnímu dni je podepsána smlouva, akce bude realizována do listopadu.
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Oprava východní strany požární nádrže

Jedná se o výměnu panelů na východní straně požární nádrže a jejich usazení podle projektu
statika Ing. Tourka.

Osloveni byli 3 dodavatelé, všichni podali nabídku.

Seznam uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
Č. Datum Uchazeč (název nebo jméno) Cena vč. DPH

1 10.07.2015 Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. 435.100,00 Kč

2 13.07.2015 CHALIŠ spol. s r.o. 404.875,00 Kč

3 14.07.2015 DAICH spol. s r.o. 392.230,95 Kč

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14. července 2015
Usnesením 47/2015  zastupitelstvo obce rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v poptávce
„Oprava východní strany požární nádrže“ a uzavření smlouvy s DAICH, spol. s r.o., IČ 424 07
559 za cenu 392.230,95 Kč včetně DPH.

K dnešnímu dni je podepsána smlouva, akce bude realizována do konce září.

Kulturní centrum Bzová

Jedná  se  o  výstavbu  klubovny  ve  Bzové  včetně  kanalizační  jímky  a  přípojek.  Předmětem
výběrového řízení jsou kompletní stavební práce.

Osloveno bylo 5 dodavatelů, 3 z nich podali nabídku, další dva se přihlásili sami.

Seznam uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
Č. Datum Uchazeč (název nebo jméno) Cena vč. DPH

1 29. 7. 2015 KAVAS a.s. 2.392.321,00 Kč

2 29. 7. 2015 RE IN s.r.o. 3.186.271,95 Kč

3 30. 7. 2015 PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 3.049.027,00 Kč

4 30. 7. 2015 DAICH spol. s r.o. 3.264.991,11 Kč

5 30. 7. 2015 HORA s.r.o. 3.111.601,00 Kč

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek našla ve dvou nabídkách nedostatky, tyto
budou dále řešeny. Dále bylo projednávání z důvodu zajištění financování přerušeno a bude
pokračovat na srpnovém jednání zastupitelstva obce.
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U nás je krásně

4.  června  byl  teplý  jarní  den.
Přesto  mi  byla  zima.  Zima  na
duši. Zima z toho, že mezi námi
žijí  jedinci,  kteří  si  neváží  práce
desítek svých spoluobčanů. Kteří
ničí  věci  kvůli  malicherné  touze
někomu ublížit. Co to muselo dát
práce  –  posprejovat  dopravní
značky a silnici u vjezdu do obce,
přelomit  hluboko  zašroubované
vruty,  předchozí  den
namontovanou  a  novotou  svítící
těžkou  dřevěnou  ceduli
posprejovat, vzít a odvláčet ji do
řepkového  pole,  kytky
z květináče  rozházet  po  okolí.
Proč?  Pokud  jste  neměli  tu
příležitost,  tak  si  na  doprovodné
fotce můžete prohlédnout kousek
toho, jak vypadá lidská zloba...

Teď už mi ale zima na duši není.
Stačí  si  vzpomenout  nebo prožít
některé  z  dlouhé  řady  skvělých
akcí, které se v naší obci konají –
sportovní  turnaje,  akce  pro  děti,
letní kino, taneční zábavy, výlety,
koncerty,  besídky  a  další.  Za
všemi  těmito  akcemi  stojí  fajn
lidi, kteří mají spoustu nápadů a také chuť udělat něco pro to, aby se nám tu žilo dobře. A jim
všem patří mé upřímné poděkování. Jsem ráda, že tu s vámi bydlím a že se s vámi potkávám.

A můj názor na autory onoho „umění“ plně vystihuje jedna řádka z písničky od skupiny The
Tap Tap – „blbec je blbec a blbcem zůstane...“

Petra Šmejkalová

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 4. června 2015
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Hanu  Rychlou  a  zapisovatelem  Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 7. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schválilo napojení dešťového odpadního potrubí a drenáže z domu č.p. 6 ve Bzové do obecní

kanalizace,
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4. schválilo vedení kanalizačního potrubí z domovní čistírny odpadních vod u rozestavěného
domu na parcele číslo 569/13 a 569/14 po obecním pozemku parcelní číslo 569/6 s tím, že
při výkopových pracích nebude narušen povrch místní komunikace,

5. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 4/2015 – zvýšení příjmů i výdajů o 33 750 Kč, snížení
příjmů i výdajů o 17 750 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 3 740 Kč,

6. schválilo rozpočtové opatření 5/2015– zvýšení příjmů o 335 000 Kč, zvýšení výdajů o 395
000 Kč, snížení výdajů o 60 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 30 000
Kč,

7. schválilo  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  č.  652/2015-SML
s Povodím Vltavy, státní podnik,

8. zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný
bezúplatný převod id. 1/18 pozemku pp.č. 427/16 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice, (dále jen
„převáděná nemovitá věc“) z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování
státu  ve  věcech  majetkových  do  vlastnictví  obce  Běleč.  Obec  Běleč  se  zavazuje  o
převáděnou  nemovitou  věc  řádně  pečovat  a  užívat  ji  ve  veřejném  zájmu  jako  veřejně
přístupnou účelovou komunikaci. Obec Běleč se dále zavazuje, že převáděná nemovitá věc
nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani nebude pronajímána, to
vše po dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
V případě,  že  obec  Běleč  nebude  předmětnou  převáděnou  nemovitou  věc  nebo  její  část
užívat ve veřejném zájmu, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo
ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou převáděná nemovitá
věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy
platného cenového předpisu. Obec Běleč jako nabyvatel a povinný se dále zavazuje, že zřídí
ve  prospěch  převodce  a  oprávněného,  ČR  -  Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech
majetkových, na převáděné nemovité věci věcné právo spočívající v závazku nabyvatele a
povinného, obce Běleč, nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděnou nemovitou věc, a
to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a
jejího nabytí do svého vlastnictví, 

9. schválilo nabídky Bc. Jakuba Šepely, IČ 02165732 a na provedení projektové dokumentace
„Místní komunikace Běleč - Bzová“ a související inženýrskou činnost pro fázi projektu pro
územní rozhodnutí za cenu 45 000 Kč a pověřilo starostu projektovou dokumentaci objednat,

10. schválilo  vypsání  výběrového  řízení  na  opravu  východní  strany  požární  nádrže  v Bělči
s předpokládanou cenou 400 000 Kč,

11. schválilo  poskytnutí  příspěvku  na  projektovou  přípravu  sanace  zdiva  zříceniny  hradu
Šelmberk ve výši 6 000 Kč pro o.s. Danar, IČ 26585570.

Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 30. června 2015
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Marcela  Fialu  a  Zdeňka  Kubáleho  a  zapisovatelem Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 8. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. projednalo Závěrečný účet obce Běleč za rok 2014, 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 2014,

4. schválilo účetní závěrku obce Běleč za rok 2014,
5. schválilo  rozpočtové opatření  6/2015– zvýšení  a snížení  výdajů o 32 000 Kč, změny ve

výdajích v rámci paragrafů ve výši 6 600 Kč,
6. schválilo nákup a montáž lamelových žaluzií v ceně 22.266 Kč od firmy Marcel Fiala, IČ
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48251631,
7. schválilo nákup fotopasti za cenu do 9 000 Kč,
8. vyřadilo  z  užívání  nehmotný  majetek  inventární  číslo  2002-005  (Software  –  WinUCR)

v ceně 16.621,50 Kč a inventární číslo 2007-004 (Software – WinPOK) v ceně 9.998,38 Kč,
9. schválilo limity pro 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, s tím, že poskytnutí příspěvku bude případně schváleno na základě písemné
žádosti,

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 nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem.

11. souhlasilo se záměrem odprodat část pozemku parc. č. 1643/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice
o rozloze 78 m2 Janě Vepřekové, majitelce domu Bzová č.p. 2 s tím, že nabyvatelka uhradí
daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem a strpí věcné břemeno vedení.

12. souhlasilo se záměrem odprodat část pozemku parc. č. 1284/2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice
o rozloze cca 90 m2 manželům Tomáši a Nikole Krátoškovým, majitelům domu Běleč č.p.
30 s tím, že nabyvatelé uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem a
strpí věcné břemeno vedení.

13. schválilo smlouvu o právu k provedení stavby s Janou Fialovou ml., trvale bytem Běleč 38.

Zastupitelstvo obce na svém 9 zasedání dne 14. července 2015
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Hanu  Rychlou  a  Tomáše  Kubáleho  a  zapisovatelem Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 9. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky v poptávce „Oprava místní komunikace – balená“ a

uzavření smlouvy s Vialit Soběslav spol. s r.o., IČ 14504456 za cenu 413 263,40 Kč včetně
DPH,

4. rozhodlo  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  v poptávce  „Oprava  východní  strany  požární
nádrže“  a  uzavření  smlouvy  s DAICH,  spol.  s r.o.,  IČ 42407559 za  cenu  392 230,95 Kč
včetně DPH,

5. vzalo na vědomí zprávu finančního výboru,
6. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. červnu 2015,
7. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. červnu 2015,
8. schválilo  záměr  směnit  části  pozemku  parcelní  číslo  KN  333,  trvalý  travní  porost,

v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice ve vlastnictví obce.
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