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Životní výročí - blahopřejeme
Srpen

Jaroslav Hubenka

Běleč

88 let

Sňatky - blahopřejeme
Září

Lenka Kubálová a Pavel Jedlička

Co se chystá
Informační schůzka k projektu kotlíkových dotací, tedy dotací na výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním v rodinných domech bude ve čtvrtek 22. října od 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ. Více o projektu se můžete dočíst také na stranách 11 až 13.
14. zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 22. října od 19:30 v zasedací místnosti
obecního úřadu. Návrh programu bude zveřejněn na úřední desce.
Bude koncem října foukat vítr? Doufáme, že ano! V sobotu 31. října se totiž uskuteční letošní
dračí mejdan neboli drakiáda. Začínáme ve 14 hodin v Souhradech. V případě nepřízně počasí
se akce o týden odkládá.
Pojeďte s námi za kulturou! Obecní zájezd na muzikál Mýdlový princ se bude konat v neděli
8. listopadu. Odjíždíme cca ve 12 hodin, představení začíná v 15 hodin. Dopravu hradí obec,
vstupné účastníci. Máme k dispozici vstupenky za 549 a 699 Kč. Přihlášky s uvedením cenové
kategorie přijímá starosta obce, tel. 724 189 517, nejpozději do pondělí 19. října do 12 hodin.
Více informací o muzikálu a hereckém obsazení najdete na straně 16.
V sobotu 14. listopadu se mezi 8:30 a 8:45 uskuteční svoz nebezpečného odpadu ve Bzové.
Více informací o organizaci akce a vybíraných odpadech je na stranách 7-8. Běleč přijde na
řadu opět na jaře.
Počátkem adventu opět slavnostně rozsvítíme vánoční strom na návsi v Bělči. Termín bude
ještě upřesněn, předběžně uvažujeme o 29. listopadu v podvečer.
Ke zlaté adventní neděli u nás již řadu let patří vánoční besídka. Hudebníci, zpěváci a
recitátoři vám své pásmo předvedou 20. prosince od 14 hodin ve společenské místnosti v Bělči.
Na Štědrý den ve 14 hodin se pak na vás těšíme na vánočním zpívání u stromečku na návsi
v Bělči. Nachystáme pro vás texty koled, i něco dobrého na zahřátí.
Redakční uzávěrka dalšího čísla zpravodaje v roce 2015 bude ve středu 9. prosince. 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 kulturního centra Bzová má pravomocné stavební povolení, vítězem výběrového řízení
na zhotovitele se stala firma KAVAS a.s. Slapy a 4. září byla podepsána smlouva. Stavba
započala skrývkou ornice a zaměřením. Stavba by měla být dokončena v květnu 2016.
Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem má pravomocné stavební povolení, vítězem
výběrového řízení se stala firma Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. za cenu 2 365 350,99 Kč.
Smlouva se zhotovitelem byla podepsána 6. října 2015, dosud nebylo předáno staveniště. K
předání dojde na základě návrhu zhotovitele v říjnu a předávat jej bude Ing. Hájková –
projektantka mostu a současně stavební dozor. Stavba by měla být dokončena v květnu 2016.
Pokud budete mít k průběhu kterékoliv ze staveb jakékoliv připomínky, kontaktujte prosím
starostu obce, nemá cenu diskutovat s pracovníky na stavbě, jsou nebo budou instruováni
k tomu, že veškeré příkazy budou dostávat výhradně smluvně daným postupem.
Oprava komunikace Běleč – Bzová, resp. položení asfaltového koberce na cca 260 metrech
bude pravděpodobně provedeno v nejbližší době v závislosti na možnostech zhotovitele.
Smlouva s firmou Vialit Soběslav, spol. s r.o. stanoví nejzazší termín do konce listopadu.
Obec získala od Jihočeského kraje dotaci 160 000 Kč na projektovou dokumentaci na výměnu
otopné soustavy a zateplení obecního úřadu. V současné době intenzivně jednáme s projektanty
o dalším postupu, rádi bychom stihli žádost o dotaci na samotné zateplení, která bude vypsána
15. října 2015 a ukončena počátkem roku 2016.
V předprojektové přípravě výstavby cyklostezek/chodníků se mnoho od posledního vydání
zpravodaje nezměnilo, boj se stavebními úřady stále trvá.
Oprava rozsypané východní strany požární nádrže je před dokončením, informace o navýšení
ceny najdete na straně 10. Žádný projekt není dokonalý, přesto nás navýšení objemu betonu
mrzí. Se zhotovitelem jsme našli společnou řeč, hlavním cílem je udělat stavbu pořádně.
Hřiště v Bělči bylo slavnostně otevřeno a je k dispozici všem občanům a obyvatelům v obci.
Natažení sítí na hřišti jsme ve spolupráci s hasiči provedli svépomocí koncem září. Všem, kdo
přiložili ruku k dílu, tímto děkuji.
Výměna veřejného osvětlení v Bělči proběhla, více informací najdete v článku na straně 10.
Mají-li občané zájem koupit si starší svítidlo za 500 Kč, kontaktujte starostu do 16. 10. 2015.
Kompostéry na tříděný odpad a traktorový drtič větví by měly být obci dodány během
listopadu. Zatím ještě neznáme přesný postup distribuce kompostérů, řeší to mikroregion.
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Oprava k článku o nohejbalovém turnaji
Opravuji výsledky nohejbalového turnaje, které byly špatně uvedeny ve Zpravodaji č. 2/2015.
Správné pořadí:
1. místo: Petr Melichar, Michal Bednář, Honza Hájek
2. místo: Michal Fiala, Marcel Fiala, Tomáš Málek
3. místo: Martin Hejný, Josef Hejný, Jakub Šabek
Tímto se omlouvám týmu umístěnému na třetím místě.
Petra Šmídová

Pouťový den v Bělči
Letošní pouťový den bylo počasí tak nějak proměnlivé. Během dopolední mše sice často svítilo
slunce, ale do zad účastníkům foukal čerstvý vítr.
Podobný
duch
počasí
doprovázel i odpolední dění
na
fotbalovém
hřišti.
V programu
byl
sice
avizován zápas levé strany
obce proti straně pravé
(bráno při pohledu z návsi
nahoru směrem ke kapličce),
ale krátce před druhou
hodinou
zastoupení
účastníků levé strany spíše
připomínalo název Jiráskova
románu
Proti
všem.
Postupně ale začali přicházet
další sportovci. Někteří přišli
sami, dobrovolně, jiným pak
byla rychle telefonicky
připomenuta lákavá možnost
spálit kalorie z pouťových lahůdek během aktivního pohybu na čerstvém vzduchu. A
přistoupilo se ke slavnostnímu otevření hřiště. Po krátkém proslovu starosty přestřihla pásku
Aneta Krejčová a zápas mohl začít. Fotbalisté bojovali jako lvi, fanoušci a zejména fanynky
fandily z plných plic. Není tedy divu, že jsme se dočkali i bohaté gólové nadílky. Po prvním
poločase byl výsledek velmi vyrovnaný – 3:2 pro pravou stranu obce. Ve druhém poločase se
pak střelci zprava vyloženě rozjeli a zápas dotáhli ke konečnému skóre 7:3. Autory branek byli
Jiří Krejčí, Aleš Mayer, Václav Dub (2x), Michal Vávra, Petr Kubále ml., Lukáš Břenda – Karel
Šteker, Michal Mareš, Michal Fiala.
Večerní taneční zábava se poté z důvodu chladného počasí přesunula do společenské místnosti.
Muzikanti z Jistebnice odvedli skvělou práci a všichni jsme se dobře pobavili.
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Sportovní den Bzová
19.9.2015 jsme se krátce po obědě sešli na dětském
hřišti ve Bzové, abychom společně připravili soutěže
na sportovní odpoledne pro děti, které mělo
zanedlouho začít. Během několika chvil bylo vše
hotovo a mohlo se jít na věc!
Zúčastnilo se 24 dětí různého věku, které byly
rozděleny do třech kategorií. Děti mohly změřit své
síly např. ve skoku do výšky, skákání v pytlích, větší
z nich házely míčem na koš, menší zase zkoušely
"nakrmit" šaška tenisáky.
Byly zde soutěže všem dobře
známé jako je třeba shazování
plechovek míčkem, tak i
soutěže nové, mezi které patřila
dráha, kterou děti zdolávaly na
kole. Na závěr byla připravena
"opičí dráha", která obsahovala
běh ve vysokých holínkách,
které byly dětem samozřejmě
o několik čísel větší, tudíž to
nebylo zase tak jednoduché .
Další součástí byla "jízda" na
malé dětské tříkolce, skákání
v pytlích a běh po lávce s lžící,
na které byl tenisový míček.
Po skončení veškerých soutěží proběhlo
vyhlášení vítězů, kteří obdrželi medaile,
vylosovali si odměnu za jejich parádní
výkony a všechny děti samozřejmě dostaly
balíček se sladkostmi. Ještě dlouho poté
děti běhaly po hřišti, hrály vybíjenou,
pekly si buřty, nebo mohly ochutnat
brambory pečené v ohni. Po setmění přišel
na řadu ohňostroj v podání p. Jirky
Smrčiny, který byl pro nás všechny
překvapením a za který bych mu tímto
ráda poděkovala  Další dík patří všem
organizátorům a samozřejmě zúčastněným
dětem 
Petra Šmídová
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MAS Krajina srdce se připravuje na realizaci strategie území
Dotace ve výši cca 50 milionů korun bude MAS Krajina srdce, z. s. se sídlem v Mladé Vožici
přidělovat na realizaci projektů od poloviny příštího roku do roku 2023. Finanční prostředky
pocházejí jednak z Programu rozvoje venkova, který vyhlašuje Ministerstvo zemědělství a
jednak z Integrovaného regionálního operačního programu, který vyhlašuje Ministerstvo pro
místní rozvoj. Projekty budou realizovány na základě zjištěných potřeb území, jak jsou uvedeny
a jejich řešení navrženo v komunitním způsobem připravené strategii území MAS Krajina srdce
pro léta 2014 – 2020 nazvané „Otevíráme okna a dveře…“. Nejnovější verzi strategie naleznete
na
adrese:
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/integrovana-strategie-uzemi-2014-2020priprava/verejne-pripominkovani-strategie
Strategie bude realizována prostřednictvím projektů cílených k vybraným tématům. Mezi
žadateli mohou být obce, podnikatelé, neziskové organizace i církve. Budou podporovány takto
vymezené projekty: oprava a výstavba lesních cest, pořizování těžebních a dřevařských
zpracovatelských technologií, posílení rekreační funkce lesů, agroturistika, ovocnářství a
zahradnictví, potravinářské zpracování zemědělské produkce a další aktivity z oblasti
živnostenského podnikání na venkově a dále šetrné formy dopravy, mobilní sociální služby,
školství a rozvoj sociálního podnikání.
O příspěvek na opravu stávajících či výstavbu nových lesních cest mohou místní akční
skupinu požádat majitelé či nájemci lesních porostů včetně obcí. Dotace může dosáhnout pro
ziskové projekty až 50% a pro neziskové projekty až 90%.
Dále budou moci žádat o dotační podporu podnikatelé, včetně fyzických osob, kteří se zabývají
těžbou a přibližováním dřeva v lesích. Dotaci bude možné získat např. i na živého koně
určeného pro šetrné přibližovací práce. Podporovány budou také projekty, jejichž součástí bude
pořizování technologií pro zpracování dřeva tj. např. pily.
V oblasti cestovního ruchu bude podporována agroturistika tj. stavební práce a pořizování
nezbytného vybavení pro zemědělské farmy, jejichž majitelé se rozhodnou nabízet zájemcům
ubytování, stravování a rekreační služby např. výcvik jízdy na koni.
Podporováno bude zvýšení rekreačního využití lesů např. formou zřizování lesních naučných
stezek, budování odpočinkových míst, lesních tělocvičen a podobných zařízení.
Ovocnářství a zahradnické projekt bude MAS podporovat s cílem zvýšit počty lidí, kteří se
zabývají pěstováním ovoce a zeleniny a kteří se chtějí v těchto oborech profesionalizovat tj.
aby v nich měli po realizaci projektu (např. vybudování skleníků, výsadba skladu na ovoce,
výsadba sadu apod.) hlavní zaměstnanecký poměr.
Potravinářské zpracování místní zemědělské produkce bude podporováno proto, že
předpokladem je nejen samotné rozšíření nabídky kvalitních místních potravin, ale také se
předpokládá zvýšení počtu pracovních míst v tomto oboru.
Místní akční skupina bude podporovat, stejně jako v minulosti, místní živnostníky tj.
automechaniky, truhláře, zedníky atd., kteří si budou chtít přestavět či vystavět svou
provozovnu a/nebo pořídit potřebné zařízení jako je např. hoblovka, formátovačka, soustruh
apod. Co je však velmi důležité, tak to bude zejména požadavek na tvorbu nových pracovních
míst.
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Budou podporovány šetrné formy hromadné dopravy, kdy by měly být s využitím
dopravních prostředků na alternativní pohon (elektřina, CNG) zajišťovány potřeby obyvatel
zejména malých sídel tj. doprava do škol, zaměstnání a za službami v době, kdy nelze využít
stávající hromadnou dopravu (víkendy, odpolední a večerní hodiny apod.). Podporována bude
také bezmotorová doprava tj. zejména cyklistika, jejímž cílem však nebude relaxace a turistika,
ale spíše, jak už je výše uvedeno – cesty za vzděláním, prací a službami.
Na území MAS Krajina srdce je řada oblastí, které nejsou pokryty sociálními službami, což
limituje možnosti obyvatel setrvat ve svých domovech po celý zbytek života. Bude proto
podporována realizace takových projektů, jejichž cílem bude vznik mobilních sociálních
služeb, které by měly tuto situaci zlepšit.
V oblasti školství budou podporovány zejména projekty, které budou zaměřeny na zvýšení
manuálních zručností, jazykových znalostí, rozvoje podnikavosti a také ke zdravého
patriotismu žáků základních škol.
MAS podpoří rozvoj sociálního podnikání, jako nového druhu podnikání, které je zaměřeno
na zapojování osob vyloučených nebo vyloučením ohrožených na trhu práce. Podporována
bude realizace takových projektů, jejichž cílem bude vybudovat nové nebo rozšířit stávající
výrobní kapacity firem a podniků, ve kterých bude pracovat více než 33 % zaměstnanců z řad
absolventů škol, žen po mateřské dovolené,
Závěrem je nutné zdůraznit, že projekty, které MAS Krajina srdce podpoří, mohou být
realizovány pouze na území obcí, zapojených do území MAS. Jedná se o tyto obce: Balkova
Lhota, Běleč, Borotín, Bradáčov, Červený Újezd, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dražičky,
Dražice, Drhovice, Heřmaničky, Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Ješetice, Jistebnice, Košín,
Meziříčí, Mezno, Mladá Vožice, Nadějkov, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, Nasavrky,
Oldřichov, Opařany, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Radimovice u Tábora, Radkov, Ratibořské
Hory, Rodná, Řemíčov, Sedlec Prčice, Slapsko, Smilkov, Smilovy Hory, Střezimíř, Sudoměřice
u Tábora, Svrabov, Šebířov, Vilice, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř u Mladé Vožice.
Další informace naleznete na www.maskrajinasrdce.cz, kontaktovat nás můžete prostřednictvím
emailu maskrajinasrdce@seznam.cz anebo na mobilním telefonním čísle 775 317 001.
MAS Krajina srdce.

Svoz nebezpečných odpadů Bzová
Společnost COMPAG Votice s.r.o. zajišťuje mobilní sběr nebezpečných odpadů z obcí.
V sobotu dne 14.11.2015.bude proveden svoz nebezpečných odpadů z obce, tentokrát ve
Bzové. Odpady budou odebírány od občanů bezplatně, od podnikatelských subjektů za úplatu.
Při odběru odpadů je nutné, aby občané prokázali svoji totožnost a bydliště občanským
průkazem, jinak od nich nebude odpad odebrán. Odpady je možno odevzdat na těchto místech:
Bzová, u kontejnerů na tříděný odpad
Prosíme o prominutí případného menšího zdržení.

8:30 – 8:45
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Mezi nebezpečné odpady patří zejména: motorové, převodové a hydraulické oleje, nemrznoucí
kapalina, fridex a pod.), brzdová kapalina, sorbenty, olejové filtry, čistící tkaniny a pod.,
akumulátory a galvanické články, barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a rozpouštědla,
odmašťovací přípravky, chemikálie a fotochemikálie, léky, pesticidy, zářivky a výbojky,
lednice, mrazáky, radia, televize, počítače a pod., obaly znečistěné škodlivinami, nádobky od
sprejů a pod.

Neznámí majitelé pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zaslal obci výzvu pro občany,
kde hledá majitele pozemků v katastru obce, které nelze najít. Většinou se pravděpodobně jedná
o zemřelé občany, po kterých nebylo korektně vypořádáno dědictví. Na katastru obce se jedná
o 45 pozemků nebo podílů na nich. Na úřední desce obce v Bělči visí seznam pozemků spolu
s výzvou od 20. srpna a minimálně týden po vydání tohoto zpravodaje viset bude. Na
elektronické úřední desce na webu obce zůstane tento seznam trvale. Pokud byste měli zájem
nahlédnout do seznamu pro celý okres Tábor, obec jej má k dispozici, kontaktujte starostu.
Pokud se oprávnění vlastníci nepřihlásí do 31.12.2023, připadnou pozemky do vlastnictví státu,
protože uplyne desetiletá lhůta od počátku platnosti nového občanského zákoníku.
Ze seznamu nemovitostí jsme vybrali jména majitelů, po kterých ÚZSVM pátrá. Pokud jde
o vaše příbuzné, kontaktujte Ing. Pavlínu Kroneislovou z ÚZSVM, tel. 381416116, e-mail:
pavlina.kroneislova@uzsvm.cz. Ta vám poradí, jak dále postupovat.
Bednář František, Bzová 13, 39143 Běleč
Dvořák František, adresa neznámá
Holzerová Jiřina, č.p. 262, 37501 Týn nad Vltavou
Kantová Terezie, adresa neznámá
Krch Josef, č.p. 37, 39143 Běleč
Krchová Anna, Běleč 37, 39143 Běleč
Kubale Adolf, č.p. 36, 39143 Běleč
Kubalová Antonie, č.p. 36, 39143 Běleč
Kukla Karel, č.p. 40, 39143 Vilice
Měchura Josef, č.p. 130, 39143 Šebířov
Měchurová Marie, č.p. 130, 39143 Šebířov
Novotná Marie - zemř., Chocov 22, 39143 Běleč
Semrád Josef, adresa neznámá
Shorná Antonie, Bzová 10, 39143 Běleč
Shorný Václav, Bzová 10, 39143 Běleč
Svátek Jan, Bzová 6, 39143 Běleč
Svátková Marie, Bzová 6, 39143 Běleč
Šafrata Jan, č.p. 50, 39143 Šebířov
Šopejstal Josef, č.p. 33, 39143 Šebířov
Šopejstalová Anna, č.p. 33, 39143 Šebířov
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Letní kino v roce 2015
Letní kino Běleč vstoupilo do sezóny 2015 tradičně filmem ze série Babovřesky, tentokrát
s pořadovým číslem 3 v názvu. Poprvé jsme museli červnové představení přesunout na neděli
5. července a i když ten samý večer byl tento film dvakrát promítán v kině v Mladé Vožici,
návštěva plně zaplnila prostor letního kina, přišlo 160 lidí. Druhým byl 17. července film
10 pravidel jak sbalit holku se 100 diváky a bezkonkurenčně nejlepším plakátem. Starší film
Fešák Hubert byl 31. července třetím v pořadí a byl také filmem s nejmenší návštěvností,
dorazilo cca 40 lidí.
Nečekaným vrcholem sezóny se stala pohádka Tři bratři, jejíž představení 14. srpna navštívilo
180 diváků, kromě zaplněných lavic obsadily děti i většinu parketu. Svěrákova pohádka
nalákala hodně diváků, a protože byla dobře zpracovaná, návštěvníci byli velmi spokojení. Před
filmem byla promítána druhá světová kinopremiéra klipu Ty a Já skupiny Kryštof. Protože byl
klip natočen profesionální produkcí, lze jej považovat za samostatné dílo a svým způsobem
předfilm. Za zaslané fotografie z promítání se nám dostalo od skupiny poděkování.
Posledním promítnutým filmem byla veřejná produkce americké komedie Dovolená za trest,
natáčená v exteriérech jižní Afriky. I když šlo o zahraniční film, shlédlo jej cca 120 diváků.
V letošním roce se nám podařilo navýšit návštěvnost, průměrně dorazilo 120 diváků, což je
u mnohých kamenných kin hranice kapacity. Koncept dobrovolného vstupného se ukázal jako
správný, celkové náklady 9 500 Kč téměř vyrovnalo dobrovolné vstupné v celkové výši
8 501 Kč. Obec dotovala letošní provoz kina necelou tisícikorunou.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli při všech aktivitách s kinem spojených, ať jde
o rozvoz plakátů, přípravu hlediště, plátna nebo zajištění občerstvení. Speciální díky patří Sboru
dobrovolných hasičů Běleč a jeho členům, protože bez nich bychom letní kino neměli.

Sociální služby na Mladovožicku od roku 2016
Ve středu 21. října 2015 se na Městském úřadě v Mladé Vožici uskuteční setkání zástupců obcí
k plánu sociálních služeb pro období od roku 2016. Byli jsme požádáni, abychom ještě před
touto schůzkou zjistili zájem občanů o poskytování služeb Pečovatelské služby Mladá Vožice.
Pečovatelská služba Mladá Vožice je schopna zajistit veškeré základní činnosti dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) základní sociální poradenství – bezplatné.
Pokud máte zájem o využití služeb Pečovatelské služby Mladá Vožice nebo předpokládáte
zájem v dalších letech, kontaktujte starostu osobně, e-mailem nebo telefonicky.
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Výměna veřejného osvětlení v Bělči
Cílem projektu „Světlo pro Mikroregion
Venkov“ byla výměna svítidel veřejného
osvětlení v deseti obcích mikroregionu.
U nás jsme letos vyměnili svítidla v Bělči
s tím, že pokud dostane mikroregion dotaci
i v příštím roce, vyměníme svítidla ve
Bzové. Původních svítidel je 16 ks a byly
pořízeny nejpozději v roce 2000. 15 ks je
typu Modus LV236, jedno svítidlo bylo
jiného typu. Spotřeba svítidla činila 85 W.
Světelný výkon svítidla činil 3400 lm.
Nová svítidla Modus LV LED OSLON
mají světelný výkon 4000 lm, spotřebu
38 W a možnost režimu ASTRODIM, který byl u svítidel nastaven. Režim ASTRODIM snižuje
mezi 22:00 a 04:00 svítivost o jednu polovinu, čímž se zachová výkon ve večerních a ranních
hodinách a snižuje se pouze v noci, kdy se omezí i oslnění přilehlých domků. Průměrná
spotřeba nových svítidel by měla činit cca 28 W, což je třetina původní spotřeby. Přitom se
o necelých 10% zvýšil světelný výkon svítidel a odpadnou náklady na výměnu zářivek.
Celkové náklady činily 115 797 Kč, z toho dotace 62 000 Kč, vlastní zdroje obce 53 797 Kč.
Výměnu svítidel provedla První táborské elektromontáže spol. s r.o. bez navýšení ceny.

Oprava východní strany požární nádrže v Bělči

Opravu východní strany požární nádrže provedla firma DAICH spol. s r.o. Bohužel až při
stavbě byl zjištěn nedostatek projektu – zvětšení objemu základů stavby s navýšením ceny
o 31 810 Kč bez DPH. Oproti projektu jsme nechali vybudovat přístupové schodiště za 16 500
Kč, vstupní branku za 2 630 Kč a dohodli se na výměně nevyhovujících horních panelů za
železo-betonový chodník za 8 905 Kč. Zhotovitel nám provedl zdarma srovnání dna nádrže a
vybagrování odtokové strouhy. Akce bude dokončena nejpozději 13. října 2015.
Celkové náklady budou činit 464 643 Kč, z toho dotace 125 000 Kč, vlastní zdroje 339 643 Kč.
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Kotlíkové dotace
Dne 15. 7. 2015 byla v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje
na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou
určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Jihočeský
kraj 29. 9. 2015 podal projektovou žádost na Ministerstvo životního prostředí a po jejím
schválení bude na konci roku 2015 zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické osoby a
následně na přelomu roku 2015/2016 bude vypsána výzva pro příjem žádostí fyzických osob –
konečných uživatelů.
V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu
kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících
letech v rámci dalších dvou cyklů. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva
v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je
příjemcem evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je možno poskytnout pouze
v rodinných domech, kde:
– bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené
energetické náročnosti rodinného domu (potvrzení od energetického specialisty o prověření
vhodnosti realizovaného „mikro“ energetického opatření bude součástí žádosti o dotaci) nebo
– došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění klasifikační třídy energetické
náročnosti budovy „C“ – průkaz třídy „C“ bude součástí žádosti o dotaci), nebo
– je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno
v programu Nová zelená úsporám.
Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby na výměnu kotle bude
v Jihočeském kraji činit max. 150 tis. Kč. Výše poskytnuté podpory se bude pohybovat
v závislosti na typu výměny a na sídle žadatele od 70 % do max. 85 %:
– 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
– 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa),
– 80 % způs. výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu,
– v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území,
bude výše podpory navýšena o 5 % (obec Běleč mezi ně nepatří).
Administrátorem „kotlíkových dotací“ je oddělení evropské integrace krajského úřadu – web:

http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
Na těchto stránkách naleznete kontakty na příslušné pracovníky, prezentace ze semináře,
aktuality k připravované výzvě zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech pro konečné uživatele – fyzické osoby v Jihočeském kraji a
mnoho dalších informací.
Na výše uvedených webových stránkách je vyvěšeno také dotazníkové šetření, prostřednictvím
něhož je nyní zjišťován předběžný zájem o kotlíkové dotace, a to zejména o jaké typy kotlů
bude ze strany fyzických osob největší zájem (kotle na pevná paliva, plynové kotle nebo
tepelná čerpadla).
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Základní podmínky výzvy pro fyzické osoby:
• Zahájení a ukončení příjmů žádostí pro fyzické osoby bude blíže specifikováno ve
vyhlášené výzvě (předpoklad vyhlášení 1. výzvy na konci roku 2015 nebo na začátku roku
2016).
• Podpora určena na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo;
- plynový kondenzační kotel;
- kotel na pevná paliva;
- solárně termické soustavy (pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění);
- „mikro“ energetická opatření (pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění).
• Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde
- bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke
snížené energetické náročnosti rodinného domu nebo
- v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“), nebo
- je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy
žádáno v programu Nová zelená úsporám.
• Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající
rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i
v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, z nichž jeden naplňuje podmínky
přijatelnosti programu.
• Příklady výměn při více zdrojích pro vytápění:
- kombinace kotle na pevná paliva a plynového kotle – kotel na pevná paliva lze vyměnit,
fyzická osoba doloží čestné prohlášení, že kotel slouží jako primární zdroj pro vytápění;
- plynový kotel a elektrický kotel – nelze vyměnit;
- plyn/elektrika + krbová kamna s teplovodním výměníkem – nelze vyměnit;
- plyn/elektrika + kamna (bez rozvodů – bez připojení na otopnou soustavu) – nelze
vyměnit.
• Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí ani za
kotel spalující uhlí a biomasu.
• Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
• Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti,
nejméně od 1. 1. 2009, zdroj tepla podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená
úsporám.
Co jsou to „mikro“ energetická opatření?
- Zateplení střechy nebo půdních prostor
- Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
- Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
- Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
- Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
- Dílčí výměna oken
- Výměna vstupních a balkonových dveří
- Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
- Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
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Pokud stručně shrneme podmínky kotlíkové dotace, tak dotace je poskytnuta na nový kotel
s ručním přikládáním, kotel s automatickým přikládáním a kotel s akumulační nádrží a dále
v omezené míře na doprovodná opatření (mikroenergetická opatření, průkazy energetické
náročnosti, služby energetického specialisty), ale počítejte s tím, že velká většina částky přijde
na kotel. Kotle jsou lepší než tzv. třídy 5, jde o drahá zařízení a nelze předpokládat, že celkové
náklady budou např. do 50 tis. Kč. Spíše lze uvažovat o částce 100 - 150 tis. Kč, což při
maximální 80% dotaci činí vlastní prostředky ve výši minimálně 20 tis. Kč. Přesto jde
o poměrně ojedinělou formu podpory, která se pravděpodobně po vyčerpání celkové částky už
nebude opakovat, Evropská komise obecně nerada poskytuje podporu takto plošně.
Před podáním žádosti o dotaci musí zájemce investovat do 5 000 Kč do odborníka, který buď
vypracuje průkaz energetické náročnosti budovy (v případě, že máte rodinný dům zateplený a
splňuje třídu "C") nebo do energetického specialisty, který navrhne provedení aspoň jednoho
mikroenergetického opatření. Bez toho není možné žádost podat. Na druhou stranu
nepotřebujete žádné stavební povolení, podle současných informací není ani nutný projekt,
způsob provedení záleží na firmě, která vám kotel dodá a namontuje.
Vedení obce Běleč by rádo případným zájemcům pomohlo, takže nabízíme pro občany několik
služeb, které vám mohou pomoci při žádosti o tzv. kotlíkové dotace.
1. Nabízíme pravidelné zasílání všech informací, které obec ve věci kotlíkových dotací obdrží.
Pokud nám poskytnete e-mailovou adresu, budeme vám přeposílat veškeré informace,
v případě, že nám poskytnete pouze číslo mobilního telefonu, budeme vás SMS zprávou
informovat o tom, že jsou tyto informace k dispozici. Potom si je můžete stáhnout ze stránek
krajského úřadu nebo si je necháte na obecním úřadě vytisknout.
2. Pro občany, kteří nedisponují připojením k internetu nebo mají problémy s vytištěním
uvedených materiálů, pokynů, formulářů žádosti apod., nabízíme vytištění dostupných
informací, seznamu možných kotlů apod.
3. Zveme vás na schůzku, která proběhne 22. října 2015 od 18:00 v zasedací místnosti
obecního úřadu. Na této schůzce bychom rádi předběžně a nezávazně registrovali zájemce
o kotlíkové dotace, poskytneme všechny nám dostupné informace a případně se společně
dohodneme na dalších krocích.
4. Pro občany, kteří si netroufají vyplňovat elektronickou verzi žádosti o dotaci, nabízíme
natypování předložených údajů do formuláře. V žádném případě to ovšem neznamená, že si
troufáme vyplňovat formulář za vás, pouze můžeme nabídnout vyplnění a odeslání vámi
dodaných informací.
Poznámka na závěr: Důrazně občanům nedoporučujeme jakkoliv při žádosti o dotaci nebo při
realizaci švindlovat. Původní kotel je nutno znehodnotit a ekologicky zlikvidovat. V minulosti
(tento program už běžel na Ostravsku) došlo k dodatečné kontrole fotografií a odhalilo se, že
tentýž kotel byl vyfotografován na více místech. Při 70% - 80% dotaci může být postih velmi
tvrdý, protože místo očekávaných cca 25 tis. Kč vás po odhalení podvodu vyjde kotel na více
než 100 tis. Kč.
Za poznámku na závěr se všem slušným a poctivým spoluobčanům omlouvám, ale na školení
jsme byli poměrně důrazně varováni spolu s uvedením příkladů, na co se také dá přijít.
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Činnost zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání dne 30. července 2015
1. určilo ověřovateli zápisu Tomáše Kubáleho a Zdeňka Kubáleho a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala,
2. schválilo program 10. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. souhlasilo s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2014,
4. vzalo na vědomí zprávy kontrolního výboru z 11. června 2015 a z 21. července 2015,
5. schválilo dodatek k nájemní/pachtovní smlouvě ze dne 26. 4. 2013 a dodatek k podnájemní
smlouvě ze dne 26. 4. 2013,
6. schválilo záměr směnit část pozemku parcelní číslo KN 1696/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice ve vlastnictví obce,
7. schválilo zvýšení ceny práce při údržbě veřejných prostranství na 100 Kč/hod za sečení a
120 Kč/hod za práci křovinořezem, prohrnování a chemické postřiky s platností od 1. června
2015,
8. schválilo žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje z programu Rozvoj hospodářsky
slabých oblastí Jihočeského kraje ve výši 162.000 Kč, celkový rozpočet projektu
203.280 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 20. srpna 2015
1. určilo ověřovateli zápisu Hanu Rychlou a Marcela Fialu a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala,
2. schválilo program 11. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky v zakázce „Kulturní centrum Bzová“ a uzavření
smlouvy s KAVAS a.s., IČ 26111454 za cenu 2.392.321 Kč včetně DPH,
4. schválilo pořízení projektové dokumentace na úpravu hasičské zbrojnice,
5. schválilo pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci lesních cest,
6. schválilo pořízení zaměření komunikace – pozemku parc. č. KN 1689/2 za cenu do
14.000 Kč,
7. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 7/2015 – zvýšení příjmů i výdajů o 19.500 Kč, změny
ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 15.970 Kč,
8. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 8/2015 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši
420 Kč,
9. schválilo rozpočtové opatření 9/2015 – zvýšení příjmů o 357.600 Kč, zvýšení výdajů
o 697.600 Kč a snížení výdajů o 340.000 Kč,
10. schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: TA-014330029857/001 s E.ON
Distribuce, a.s. ve věci stavby „Bzová Bednář přípojka NN“,
11. schválilo záměr směnit část pozemku parcelní číslo KN 540/2, orná půda, v katastrálním
území Běleč u Mladé Vožice o výměře 67 m2 ve vlastnictví obce,
12. povolilo vypouštění dešťových odpadních vod z domu č. p. 21 do obecní kanalizace.
Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání dne 17. září 2015
nepřijalo žádné usnesení.

13. 10. 2015
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Zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání dne 24. září 2015
1. určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Kubáleho a Jaroslava Čecha a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala,
2. schválilo program 13. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky v zakázce „Běleč, most přes řeku Blanici pod
Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“ a uzavření smlouvy s DŘEVOTVAR ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., IČ 26111454 za cenu 2 365 350,99 Kč včetně DPH,
4. schválilo pořízení projektové dokumentace na prodloužení vodovodu Souhrady za cenu
27 500 Kč,
5. schválilo záměr prodat část pozemku parcelní číslo KN 1641/1, ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměře 55 m2, a část pozemku parcelní číslo KN 1641/5, zahrada, o výměře
165 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, vše ve vlastnictví obce za cenu
50 Kč/m2,
6. a) zamítlo žádost Marcela Hrubého na odprodej části obecního pozemku parcelní číslo
1696/1, b) zamítlo námitku na nepoměr směňovaných pozemků,
7. zamítlo žádost Jitky a Jiřího Váchových na prodej části pozemku parc. číslo 178/2
v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice,
8. schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2015 s Jihočeským krajem na částku 110 000 Kč,
9. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 10/2015 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši
17 326 Kč,
10. schválilo rozpočtové opatření 11/2015 – zvýšení příjmů o 110 000 Kč, zvýšení výdajů
o 120 000 Kč a snížení výdajů o 10 000 Kč,
11. 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 veřejnou 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 se zavazuje vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci
písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem převáděné nemovité věci
z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které
jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se obec Běleč smluvně zavázala. Za porušení
tohoto závazku uhradí obec Běleč převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Obec Běleč
se dále zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí
osoby převáděnou nemovitou věc, a to ani její část. V případě porušení tohoto závazku se
obec Běleč zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně této
převáděné nemovité věci v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, nejméně
však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětné
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převáděné nemovité věci obcí Běleč. Úhradou této smluvní pokuty shora uvedené závazky
obce Běleč zanikají,
12. schválilo poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Běleč, IČ 65942990, ve výši
20 000 Kč a pověřilo starostu uzavřít darovací smlouvu,
13. schválilo poskytnutí daru Jezdeckému klubu Mladá Vožice, IČ 70893748, ve výši 2 000 Kč
a pověřilo starostu uzavřít darovací smlouvu,
14. schválilo poskytnutí daru Diakonii ČCE – středisko Rolnička, IČ 47268701, ve výši
18 000 Kč a pověřilo starostu uzavřít darovací smlouvu,
15. schválilo zakoupení GSM kamery do vodárny Bzová za cenu cca 8.000 Kč,
16. schválilo poskytnutí daru občanům v podobě knihy Živá kronika v počtu 1 ks na jednu
domácnost. Další knihy a DVD je možno odprodat zájemcům za pořizovací cenu,
17. schválilo úpravu zápisu z 30. července 2015 tak, že třetí věta v bodě 9) Odměny pracovníků
obce zní: „Zastupitel Josef Bartůněk a občanka Pavlína Šmídová s navýšením odměny za
sečení nesouhlasí.“

Zájezd na muzikál – Mýdlový princ
Muzikálová komedie s hity Václava Neckáře
o tom, že i když to s námi jde někdy z kopce,
vždy je možné ten kopec nakonec zdolat. Martin
to v životě zatím nikam daleko nedotáhl. Marně
se pokouší už kolikátou sezónu prosadit se jako
herec a zpěvák, ale pro tuto profesi nemá velké
vlohy. Jeho osobní i profesní život je už takřka
v troskách, takže zpráva o úmrtí otce je jen
zdánlivě posledním hřebíčkem do rakve.
Všechno se začne měnit od chvíle, kdy je Martin
pozván k notáři, aby se seznámil s otcovou
poslední vůlí, která nabízí slušný majetek pod
poněkud netradiční podmínkou... Muzikál měl
premiéru 12. března 2015 a uvádí jej Divadlo
Broadway.
www.mydlovy-princ.cz
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