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Životní výročí - blahopřejeme
Říjen

Miluška Filipová

Běleč

87 let

Listopad

Emilie Dvořáková
Josef Svoboda
Stanislav Svatek

Běleč
Běleč
Bzová

80 let
82 let
88 let

Prosinec

Marie Neradová

Bzová

65 let

Co se chystá
Na Štědrý den ve 14 hodin se na vás těšíme na vánočním zpívání u stromečku na návsi
v Bělči. Nachystáme pro vás texty koled, i něco dobrého na zahřátí.
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 29. prosince na pondělí
28. prosince. Harmonogram svozu na rok 2016 je uveden na poslední straně.
16. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 29. prosince od 19:30 v zasedací
místnosti OÚ v Bělči. Návrh programu je uveden na straně 16 tohoto zpravodaje.
Letošní poslední kulturní akce – Silvestrovská zábava se začne rozjíždět ve čtvrtek
31. prosince od 19 hodin ve společenské místnosti v Bělči.
Podpořit dobrou věc můžete v sobotu 9. ledna, kdy se do naší obce dostaví Tři králové se svými
pomocníky. Dopoledne budou s Tříkrálovou sbírkou obcházet cca od 9 hodin ve Bzové,
odpoledne pravděpodobně od 13 hodin v Bělči. Bliží informace o využití vybraných peněz
najdete na stránkách www.trikralovasbirka.cz. Předem děkujeme za Vaše dary.
Sportovního ducha i dovednosti opět v únoru prověří tradiční turnaj ve stolním tenisu. Přesný
termín a bližší informace naleznete v lednu na nástěnkách v obci a na internetových nebo
facebookových stránkách obce.
I dětský karneval na určení termínu ještě čeká, bude ale opět někdy v únoru – prosíme,
sledujte nástěnky.
Oslava Mezinárodního dne žen je na programu v sobotu 5. března 2016 od 19 hodin ve
společenské místnosti v Bělči.
Redakční uzávěrka dalšího čísla zpravodaje v roce 2015 bude ve středu 24. února. 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 pádí mílovými kroky vpřed, v posledním týdnu byl osazen
krov, okna a dveře a dělníci dodělávají izolaci střechy proti vodě. Samotná střecha bude
namontována v prvních lednových týdnech a firmě se uvolní ruce pro práce uvnitř. Termín
dokončení květen 2016 není ničím ohrožen. Postup stavby si můžete kdykoliv prohlédnout.
Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem se stále nehýbe z místa, v současné době si firma řeší
výrobu železných konstrukcí a připravuje kácení.
Oprava komunikace Běleč – Bzová je v naplánované podobě hotová, do jara dojde k obsypu
vozovky štěrkovou drtí. Pro další dobu by měly být práce na této komunikace ukončeny do
doby výkupu nebo směny pozemků. Projektanti v prvním týdnu v lednu umístí do koridoru
rekonstrukci silnice a cyklostezku/chodník, geodet pak připraví seznam pozemků k výkupu a na
jaře můžeme výkupy naplno spustit stejně jako u zbývajících komunikací.
Probíhá příprava projektové dokumentace na úpravu hasičské zbrojnice a zateplení obecního
úřadu. Kvůli svévolným prodlevám stavebního úřadu se bohužel nikam nepohnula projektová
příprava cyklostezky/chodníku z Bělče do Mladé Vožice.
Obec připravila projekt na opravu komunikace Šelmeberk – Bor (k silnici na Šebířov), protože
jde v současnosti o jedinou komunikaci, pro kterou můžeme žádat o dotaci z nového programu
oprav místních komunikaci (jak komunikace, tak pozemky jsou ve vlastnictví obce).
Protože nové průšvihy vytváří nové výzvy, po zkušenostech s nehodou v Hlinici připravujeme
úpravu autobusových zastávek v Bělči a ve Bzové a obecně zvýšení bezpečnosti dětí při
dopravě autobusem. Na rovinu říkám, že největším nepřítelem nejsou peníze, ale úředníci na
všech stupních rozhodování. Pro Běleč je v našich hlavách plán na posunutí nebo výraznou
úpravu zastávky, ve Bzové bychom rádi dostali autobusovou zastávku úplně mimo silnici.
Na zastupitelstvu dne 29. prosince bude obec schvalovat strategický plán a program obnovy
venkova, které obsahují plán investic na příští roky. Seznam investic obsahuje všechny možné
investice, které by mohla obec v příštích letech realizovat, a už teď víme, že všechny
nezrealizujeme. Dotační podmínky jsou ovšem nastaveny tak, že co v plánu nebude, na to
dotaci nedostaneme. Seznam možných investic najdete na straně 11.
Obec získala přes Mikroregion Venkov drtič na větve, který jsme již úspěšně vyzkoušeli, a
60 ks kompostérů. Kompostéry budou distribuovány do domácností v Bělči na základě žádostí
obyvatel podle pravidla kdo dřív objedná, ten kompostér dostane. Více informací najdete na
straně 13, kde jdou uvedeny i všechny kontakty, na kterých lze kompostér rezervovat.
Přeji všem občanům příjemné a ničím nerušené Vánoce a příjemný vstup do roku 2016.
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Letos pořádně foukalo!
Minulé roky se
drakiáda
často
podobala soutěži
o nejvytrvalejšího
běžce.
Chyběl
totiž vítr nebo byl
velice slabý, takže
se drakům do
vzduchu
příliš
nechtělo. I letos se
ráno před akcí na
lipách na návsi
nepohnula ani ta
větvička a nebe se
nepěkně mračilo.
Po obědě se ale
vše
změnilo!
Vysvitlo sluníčko, zvedl se parádní vítr a drakům to létalo jedna báseň. Malí i velcí drakoletci
měli z pouštění velkou radost. Po pořádném proletění jsme se vrátili na náves a děti dostaly za
odměnu balíčky s drobnými dárky. Děkujeme mladým občankám Bělče za organizaci akce… a
přírodě za skvělé podmínky.

Zájezd na muzikál Mýdlový princ
Po několika letech jsme se vypravili na obecní zájezd za kulturou. Cesta do Prahy proběhla bez
problémů, takže plánovanou časovou rezervu každý využil dle svých preferencí třeba
k prohlídce centra města, nákupům nebo pozdnímu obědu. A pak už jsme se sešli v divadle
Broadway a ponořili se písniček Václava Neckáře, které do příběhu z prostředí ochotnického
divadla zasadil Radek Balaš.
Výkony Martina Písaříka,
Terezy Kostkové, Aleše Hámy,
Jaromíra Noska, Jaroslavy
Obermaierové,
Natálie
Grossové a dalších herců byly
skvělé a celé divadlo se často
otřásalo smíchy.
Při odchodu z divadla na nás
čekaly suvenýry v podobě
fotek z našeho příchodu.
Děkujeme Zlatce Břendové za
nápad vyrazit na tento muzikál,
byl to krásný zážitek!
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Rozsvícení vánočních stromků
Beleč
Slavnostní rozsvícení
vánočního
stromu
v Bělči
bylo
letos
naplánováno na první
adventní neděli, tedy
29. listopadu.
Zatímco v minulých
letech nám při akcích
kolem stromečku bylo
počasí nakloněno, letos
nám situaci mírně
zkomplikoval déšť. Ale
vše se dá řešit – vzali
jsme si deštníky a
muzikanti
se
před
vodou
ukryli
do
kapličky. I toto nové
aranžmá mělo svou
kouzelnou atmosféru,
kterou podpořilo i
drobné občerstvení. A
nasvícený
stromeček
nám i dětem dělá radost
po celý advent.
Snad nám tedy na
Štědrý den počasí bude
přát lépe, těšíme se na
vás ve 14 hodin.
Petra Šmejkalová
Bzová rozsvítila vánoční stromek
6.12.2015 jsme se sešli, abychom slavnostně rozsvítili vánoční stromeček a při té příležitosti si
zazpívali několik koled, za hudebního doprovodu Karla Vepřeka. Všichni přítomní si mohli
pochutnat na svařáku nebo punči a pro děti zde byl připravený čaj. Toto setkání nás všechny
vánočně naladilo.
Tímto bych vás ráda pozvala na štědrovečerní zpívání u stromečku, které se bude konat
24.12.2015 ve 21 hod.
Petra Šmídová
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Čerti navštívili Bzovou
Sedm čertů v čele s Mikulášem a andělem, vyrazili 5. 12. 2015 potrestat malé hříšníky a
hříšnice a odměnit ty hodné, kterých bylo poskrovnu. Mikuláš měl připravenou knihu hříchů,
tudíž mu žádné zlobivé dítko neuniklo, ale i ti se nakonec mohli vykoupit nějakou tou pěknou
básničkou či písničkou. Čerti potěšili i ty, kteří mají drobotu již odrostlou a ti se ze spárů
pekelných dostali nějakým panáčkem na zahřátí.
Petra Šmídová, Žaneta Svobodová

Vánoční besídka

Na zlatou neděli jsme se zaposlouchali do tónů vánočních a zimních koled, básní a písní.
V pestrém programu vystoupila nejprve skupina bělečských muzikantů, po ní předvedl svůj
program soubor ZŠ Mladá Vožice pod vedením Mirky Kuklové. Slovem provázela Mirka
Čechová.
Petra Šmejkalová
Chtěl bych touto formou poděkovat skupině místních mladých, kteří sami od sebe bez
jakéhokoliv pobízení pracovali několik týdnů na přípravě hudebních vystoupení pro nás ostatní.
Mladí Krejčovi, Čechovi a Břendovi dokázali, že tu máme další generaci občanů, která je
ochotna udělat bez jakýchkoliv požadavků ve svém volném čase hodně práce proto, aby se
kultura a společenský život posouvaly stále dopředu.
Myslím si, že si za tento přístup a cílevědomost zaslouží obdiv a ocenění své práce.
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Sociální služby v okrese Tábor
V případě potřeby je můžete využít i Vy nebo Vaši blízcí:
Pečovatelská služba Mladá Vožice – tel. 381 201 918, http://www.mu-vozice.cz/
(dovoz obědů, nákupů, léků, zaplacení složenek na poště, praní prádla, běžný úklid atd.)
Denní stacionář G-centrum Tábor – tel. 381 232 355, http://www.gcentrum.cz/
(denní pobyt v kolektivu po dobu, kdy jsou blízcí osoby v zaměstnání; zajištění dohledu,
aktivit, stravy)
Odlehčovací služba G-centrum Tábor – tel. 381 478 255, http://www.gcentrum.cz/
(pobyt až na 3 měsíce pro osoby, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, prostor
pečujícímu na odpočinek a regeneraci či vyřízení osobních záležitostí)
____________________________________________________________________________
Zdravotní péče v domácím prostředí (na doporučení ošetřujícího lékaře, hrazena zdrav.
pojišťovnou):
Domácí péče Tereza (Nemocnice Tábor) – tel.381 607 501, 774 819 758, http://www.nemta.cz/
Sestry Tábor, Komplexní domácí péče Planá nad Lužnicí – tel. 773 990 509, možno
objednat i bez doporučení lékaře – po té úhrada pacientem – http://www.sestrytabor.cz
Domácí hospic Jordán, o. p. s. Tábor – tel. 384 971 036, http://www.hospicjordan.cz/
(komplexní péče o nevyléčitelně nemocného v jeho domácím prostředí, kterému jeho blízký
poskytuje celodenní péči (tlumení bolesti, mírnění obtížných projevů nemoci) – není hrazeno
zdravotní pojišťovnou; dále půjčovna kompenzačních pomůcek, poradna)
____________________________________________________________________________
Domovy pro seniory (pobytová služba):
Domov pro seniory Chýnov – tel. 381 406 211, http://www.dschynov.cz/
- i pro osoby chronicky psychicky nemocné a s pokročilou demencí
Domov pro seniory Bechyně – tel. 381 211 024, http://www.ddbechyne.cz/
Domov pro seniory Budislav – tel. 381 594 710, http://www.domovbudislav.cz/
Domov pro seniory G-centrum Tábor - http://www.gcentrum.cz/index.php/domov-pro-seniory
Půjčovna kompenzačních pomůcek SONS Tábor - tel. 381 231 447, 775 085 124
(pomůcky pro zrakově postižené)
Středisko ranné péče I MY Soběslav – tel. 775 727 382, http://www.imy-sdruzeni.cz/
(podpora rodiny s postiženým dítětem do 7 let věku v domácnosti rodiny, půjčovna
rehabilitačních pomůcek a speciálních hraček, atd.)
Fokus Tábor – tel. 381 252 988, http://www.fokustabor.cz/
(služby a programy pro osoby s duševním onemocněním včetně schizofrenie)
Denní a týdenní stacionář Klíček – tel. 381 281 619, http://www.stacionarklicek.cz/
(sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením)
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____________________________________________________________________________
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi G-centrum Tábor – tel. 381 261 575
Noclehárna G-centrum Tábor – tel. 381 478 230
Auritus Tábor – tel. 381 255 999, http://www.auritus.cz – centrum pro lidi ohrožené drogou
Občanská poradna Tábor – tel. 732 485 038, http://www.dchcb.cz – sociální a právní
poradenství (např. i dluhové) - bezplatné
Bližší informace Vám podá také obecní úřad či Městský úřad Mladá Vožice – sociální
pracovnice Bc. Eva Novotná, tel. 381 201 918.
Kompletní přehled Vám poskytne rovněž Katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových
služeb ORP Tábor http://www.tabor-kpss.cz/ Tento katalog je rovněž k zapůjčení na Obecním
úřadě v Bělči.
Zdroj: Městský úřad Mladá Vožice

Tak nám přidali a vzali – politické okénko
Poslanci a senátoři se v posledních měsících a dnech činili a obce jásají.
Na popud ministerstva dopravy se parlament rozhodl obcím I. typu, jako je Běleč, odebrat od
31.12. jakékoliv pravomoci ve vztahu ke komunikacím. Už nebudeme smět rozhodovat
o užívání účelových komunikací, polních a lesních cest a komunikací v soukromém vlastnictví.
Toto kompletně přešlo na Městský úřad Tábor, odbor dopravy. Takže nesjízdnost cesty do lesa
nebo problémy s průjezdem můžete vyřizovat od ledna v Táboře.
Na oplátku jsme dostali, prý omylem, pravomoci stavebního úřadu ve věci místních
komunikací, tedy komunikací ve vlastnictví obce. Stavbu mostu pod Šelmberkem máme
povolenou, ale kolaudaci asi budeme dělat sami. Až budeme potřebovat povolit rekonstrukci
chodníku, povedeme si stavební řízení také sami. Stavební úřad v Mladé Vožici dosud není
kompetentní, protože na oblast komunikací nemá ty správné odborníky. Proto se tyto věci řešili
na Městském úřadě v Táboře. Od 31. prosince je to naše kompetence, my odborníky (osoby se
zvláštní kvalifikací) asi nepotřebujeme.
Ve středu se poslanci na návrh senátorů rozhodli, že obcím přidají v rámci rozpočtového určení
daní zhruba 2,7% výnosu daně z přidané hodnoty. To pro Obec Běleč znamená nárůst příjmů
o zhruba 28.200 Kč ročně. Zároveň nám odebrali motivační složku za podnikatele, kdy obec
dostávala 30% daní fyzických osob podávajících přiznání. Tato položka v roce 2015 činí
73.200 Kč. Pane ministře, vážení poslanci, dostali jsme přidáno a stálo nás to 45.000 Kč.
Když se naposledy řešilo rozpočtové určení daní za předminulé vlády, dostala Obec Běleč
přidáno 350 000 Kč ročně. To jen pro připomenutí, protože je nutno neustále připomínat, že
obce jsou dlouhodobě nejlepšími hospodáři s veřejnými prostředky a nezaslouží si, aby byly při
každé příležitosti škubány.
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Návrh rozpočtu na rok 2016
Na zasedání zastupitelstva obce 29. prosince 2015 se bude projednávat rozpočet na rok 2016.
Rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 4 630 000 Kč, výdaji ve výši 5 950 000
Kč, financování ve výši 1 320 000 Kč ze zůstatku minulých let. Rezerva rozpočtu činí
1 009 000 Kč.
Příjmy celkem
Par. Pol.
Popis paragrafu
1111 Daňové příjmy
1112 Daňové příjmy
1113 Daňové příjmy
1121 Daňové příjmy
1122 Daňové příjmy
1211 Daňové příjmy
1351 Daňové příjmy
1511 Daňové příjmy
1337 Místní poplatky
1341 Místní poplatky
4112 Přijaté transfery
4222 Přijaté transfery
1032 2111 Lesy
1069 2131 Pozemky
2310 2111 Pitná voda
3313 2111 Kino
3725 2324 Separovaný odpad
6402 2221 Finanční vypořádání
Financování celkem
Par. Pol.
Popis paragrafu
8115 Financování
Výdaje celkem
Par. Pol.
Popis paragrafu
1032 5021 Lesy
1032 5139 Lesy
1032 5156 Lesy
1032 5163 Lesy
1032 5169 Lesy
1032 5362 Lesy
1069 5165 Pozemky
2212 5169 Komunikace
2212 5171 Komunikace
2212 6121 Komunikace
2212 6130 Komunikace
2310 5021 Pitná voda
2310 5139 Pitná voda

Popis položky
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmy FO z kapitál. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvod z výtěžku a provozování loterií
Daň z nemovitostí
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
Poplatek ze psů
Neinv. dotace na výkon státní správy
Investiční přijaté transfery od krajů
Příjmy z obecních lesů
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskyt. služeb (vodné)
Tržby za vstupné
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady
Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP)
Popis položky
Zůstatek fin. prostředků z minulých let
Popis položky
Osobní náklady
Materiál
Pohonné hmoty
Pojištění
Služby
Platby daní a poplatků
Podnájem pozemků
Služby
Opravy a udržování
Budovy, stavby
Nákup pozemků
Osobní náklady
Materiál

4 630 000 Kč
Částka
470 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
525 000 Kč
155 000 Kč
1 055 000 Kč
5 000 Kč
350 000 Kč
28 500 Kč
1 500 Kč
60 000 Kč
48 000 Kč
1 500 000 Kč
240 000 Kč
37 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
1 320 000 Kč
Částka
1 320 000 Kč
5 950 000 Kč
Částka
50 000 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč
2 500 Kč
580 000 Kč
2 500 Kč
2 200 Kč
20 000 Kč
80 000 Kč
250 000 Kč
100 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
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2310
2310
2310
2310
2321
2321
2321
3313
3316
3316
3319
3319
3392
3392
3392
3392
3399
3399
3419
3419
3419
3419
3419
3421
3421
3429
3631
3631
3636
3639
3721
3722
3725
3744
3745
3745
3745
3745
3745
4356
5512
5512
5512
5512
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5169
5171
5362
6121
5171
5171
5171
5169
5139
5169
5021
5139
5139
5169
5175
5229
5194
5492
5021
5139
5171
5175
5229
5021
5139
6121
5154
5171
5329
5329
5169
5169
5169
5171
5021
5139
5156
5169
5171
5223
5137
5139
5156
5169

Pitná voda
Pitná voda
Pitná voda
Pitná voda
Odpadní vody
Odpadní vody
Odpadní vody
Kino
Zpravodaj
Zpravodaj
Kronika
Kronika
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Záležitosti kultury
Záležitosti kultury
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Mládež
Mládež
Kulturní centrum
Osvětlení
Osvětlení
Územní rozvoj
Komunální rozvoj
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Separovaný odpad
Protipožární
Prostranství
Prostranství
Prostranství
Prostranství
Prostranství
Stacionáře
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana

Služby
Opravy a udržování
Daně a poplatky
Budovy, stavby
Služby
Opravy a udržování
Ostatní nákupy
Služby
Materiál
Služby
Osobní náklady
Materiál
Materiál
Služby ostatní
Pohoštění
Příspěvky občanským sdružením
Věcné dary – výročí
Dary obyvatelstvu – příspěvky
Osobní náklady
Materiál
Opravy a udržování
Pohoštění
Příspěvky občanským sdružením
Osobní náklady
Materiál
Budovy, stavby
Elektrická energie
Opravy a udržování
Budovy, stavby
Transfery svazkům obcí
Služby
Služby
Služby
Opravy a udržování
Osobní náklady
Materiál
Pohonné hmoty
Služby
Opravy a udržování
Neinvestiční transfery církvím
Drobný majetek
Materiál
Pohonné hmoty
Služby
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91 000 Kč
36 400 Kč
43 600 Kč
14 000 Kč
10 500 Kč
2 000 Kč
17 500 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
1 300 000 Kč
30 000 Kč
60 000 Kč
205 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
90 000 Kč
10 000 Kč
250 000 Kč
60 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
18 000 Kč
15 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
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5512
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6399
6409

5171
5023
5031
5032
5038
5021
5137
5139
5154
5161
5162
5163
5169
5171
5163
5362
5901
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Požární ochrana
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Místní správa
Místní správa
Místní správa
Místní správa
Místní správa
Místní správa
Místní správa
Místní správa
Místní správa
Peněžní ústavy
Finanční vypořádání
Ostatní činnosti
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Opravy a udržování
Odměny členů zastupitelstva
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Zákonné pojištění
Osobní náklady
Drobný hmotný majetek
Materiál
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikací
Pojištění
Služby
Opravy a udržování
Bankovní poplatky
Platby daní a poplatků – Daň z příjmu
Rezerva rozpočtu

30 000 Kč
466 000 Kč
96 000 Kč
42 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
75 000 Kč
4 500 Kč
18 000 Kč
12 500 Kč
75 000 Kč
100 000 Kč
7 800 Kč
155 000 Kč
1 009 000 Kč

Strategický plán obce pro období 2014 – 2020 – aktualizace
Dalšími body zasedání zastupitelstva budou strategický plán obce a program obnovy venkova
na roky 2016 – 2020. Níže uvedený seznam zahrnuje uskutečněné i plánované projekty pro
období 2014 – 2020. Zjednodušeně řečeno lze seznam popsat tak, že to, co v programu není,
dělat se nebude, to co v něm je, to se za příhodných podmínek může realizovat. Pokud byste
měli návrhy na úpravu programu, ozvěte se, prosím.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Popis
Oprava fotbalového hřiště v Bělči
Protipovodňové opatření na komunikaci u č.p. 38

Dětské hřiště ve Bzové
Dětské hřiště v Bělči
Traktůrek na sečení Běleč
Opravy místní komunikace Běleč – Bzová
Odkoupení pozemků pod komunikacemi
Oprava požární nádrže v Bělči
Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem
Výstavba kulturního centra ve Bzové
Prodloužení vodovodu Běleč
Oprava místní komunikace Šelmberk – Bor
Cyklostezka/chodník Mladá Vožice – Běleč
Úprava požární zbrojnice Běleč
Připojení k internetu pro občany
Vybavení zasedací místnosti OÚ v Bělči
Rekonstrukce lesních cest Husí hora
Cyklostezka/chodník Běleč – Bzová
Rekonstrukce vytápění OÚ

Období
2013-2015
2014-2015
2014
2014
2014
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2015-2016
2015-2016
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2017-2019
2017-2019

Investice
400 000
500 000
200 000
150 000
250 000
1 500 000
500 000
500 000
2 500 000
2 500 000
250 000
2 000 000
4 000 000
450 000
200 000
200 000
2 000 000
5 000 000
1 500 000

Stav
hotovo
hotovo
hotovo
hotovo
hotovo
v realizaci
v realizaci
v realizaci
v realizaci
v realizaci
příprava PD
platná PD
příprava PD
příprava PD

příprava PD
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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Rekonstrukce komunikace Běleč – Šelmberk
Opravy místní komunikací Běleč
Propojení vodovodů Běleč a Bzová
Optický propoj Běleč – Bzová
Povodňový plán – krizové informování
Rekonstrukce lesních cest Elbančice
Rekonstrukce lesních cest Stehlovy
Rekonstrukce autobusové zastávky Bzová
Rekonstrukce autobusové zastávky Běleč
Rekonstrukce komunikace Běleč - Bzová
Rekonstrukce komunikace Běleč – Staniměřice
Rekonstrukce kanalizace v Bělči – hlavní řady
Infrastruktura stavební parcely Běleč
Vybudování prostoru – kontejnery Bzová
Revitalizace prostoru Obecního rybníka
Zateplení společenského prostoru Běleč č.p. 50
Místní komunikace Bzová u č.p. 32
Rekonstrukce přívodního řadu vodovodu Běleč
Opravy místních komunikací Bzová
Vybudování cesty Bzová – Do kamení
Traktůrek na sečení Bzová
Terénní úpravy ve Bzové u Buřičova rybníka
Infrastruktura pro stavební parcely Bzová
Čištění odpadních vod Běleč
Čištění odpadních vod Bzová
Doplňková hromadná doprava – participace
Mobilní sociální týmy – participace
Komplexní pozemkové úpravy

2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2020-2022
2020-2025
2020-2025
bez určení
bez určení
bez určení

22. 12. 2015

3 000 000
900 000
1 500 000
500 000
300 000
1 000 000
1 000 000
700 000
300 000
7 500 000
3 000 000
4 000 000
4 000 000
100 000
1 500 000
1 000 000
500 000
500 000
1 000 000
1 600 000
250 000
300 000
1 000 000
1 500 000
1 500 000

Kompletní znění návrhu najdete na webových stránkách
http://www.obecbelec.cz/dl/ob-2015-rozvoj-strategicky-plan.pdf

Kotlíkové dotace – pozvánka na seminář
Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ se uskuteční dne 11. ledna 2016 od 16:00
hodin ve velké zasedací místnosti 2. budovy městského úřadu (3. patro), Husovo náměstí 2938,
Tábor.
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu
zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci
„kotlíkových dotací“ v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského
úřadu Jihočeského kraje, kteří budou „kotlíkové dotace“ na Odboru evropských záležitostí
přímo administrovat.
Zdroj: Jihočeský kraj

22. 12. 2015
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Třídění bioodpadu – kompostéry pro občany
Dalšími body zasedání zastupitelstva budou strategický plán obce a program obnovy venkova
na roky 2016 – 2020. Níže uvedený seznam zahrnuje uskutečněné i plánované projekty pro
období 2014 – 2020. Zjednodušeně řečeno lze seznam popsat tak, že to, co v programu není,
dělat se nebude, to co v něm je, to se za příhodných podmínek může realizovat. Pokud byste
měli návrhy na úpravu programu, ozvěte se, prosím.
Mikroregion Venkov na základě požadavku Obce Běleč zajistil pro občany obce 60 ks
kompostérů. Tyto budou distribuovány mezi občany, kteří se podílí na systému domácího
kompostování, což jsou téměř všechny domácnosti v obci. Protože je počet kompostérů omezen
a chceme všem umožnit rovný přístup, vyhlašujeme rezervace přes zpravodaj, který bude
distribuován najednou po celé obci.
1. Kompostér může získat každý občan nebo majitel rekreačního objektu, který o něj požádá.
2. Kompostér je určen pouze obyvatelům, kteří se podílí na domácím kompostování.
(jde o ty, kdo platí za popelnice 150 Kč (občané) nebo 250 Kč (rekreační objekty)
Přihlášku o kompostér je možno projevit e-mailem na adrese smejkal@obecbelec.cz, SMS
zprávou na telefonním čísle, případně telefonátem na telefonní číslo 724 189 517, v nouzi i
dopisem vhozeným do schránky na č.p. 22 (Tyto dopisy budou otevřeny v pondělí 28.
prosince).
V první fázi bude přidělován jeden kompostér do jednoho čísla popisného, které je trvale
obydleno (s výjimkou č.p. 43, kde předpokládáme více kusů) a to podle času došlých zpráv
(mailů, SMS, telefonátů). Tato fáze skončí 30. prosince 2015 v 10:00 hodin.
Ve druhé fázi budou kompostéry přiděleny i do rekreačních objektů podle došlých přihlášek a
pokud by nějaké kompostéry zbyly (což nepředpokládáme), je možné přidělit je i dalším
osobám.
Pravidla pro držení kompostérů jsou jednoduchá. Mikroregion je nakoupil z dotace, která má
udržitelnost 5 let. Po tuto dobu budou kompostéry ve vlastnictví Mikroregionu Venkov. Po
skončení pětileté lhůty udržitelností, tedy v roce 2021, se stanou majetkem držitele. Stručně
řečeno: kompostér vám na pět let půjčíme a potom bude váš.
Kompostér má hodnotu 3 630 Kč, objem 900 litrů a měl by stačit na kompostování zbytků
z jedné domácnosti. Obsah není nutné přehazovat, shora se hází bioodpad, zespoda vybíráte
hotový kompost. Doba tvorby kompostu je několik týdnů, protože v kompostéru je obsah stále
na vzduchu. Trávu ze sečení běžnou sekačkou (angličákovkou) je nutno do kompostéru dát
hned, obsah se rychle zahřeje a shnije. Proschlá tráva hnije hodně dlouho.
Protože nepředpokládáme další investice do likvidace bioodpadů, je toto pravděpodobně
poslední příležitost, jak se zdarma vybavit podobným zařízením. Pokud byste měli zájem se
podívat na postavený kompostér, plánuji v nejbližších dnech jeden postavit na předzahrádku.
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Drtič na větve přijel do Bělče
Svazek obcí Mikroregion Venkov
z dotace z operačního programu
Životní prostředí pořídil pro obce
mikroregion 3 drtiče Bystroň
Barrakuda v pořizovací hodnotě
cca 158 510 Kč, obec uhradila
svůj 10% podíl 15 851 Kč,
zbytek byl hrazen z dotace.
Drtič na větším traktoru zvládne
drtit větve do průměru 150 mm,
na našem traktoru jsme úspěšně
vyzkoušeli 10 cm větve, ale drtit
takto dlouhý materiál je škoda,
předpokládáme
likvidaci
drobného materiálu do cca 8 cm.
Drť není drobná jako ze
štěpkovače, větev je nasekána na
cca 10 cm dlouhé kousky.
Vyzkoušeli jsme nadrtit smrkové
větve 3 měsíce po těžbě a po
dalších dvou měsících pod
střechou na hromadě jsou úplně suché. Větve čerstvě ořezané vrby schnou pomaleji už proto, že
jsou drobné. Proto doporučujeme nechat větve proschnout a teprve potom je nadrtit. Materiál
velmi dobře hoří, na hromadě nehnije, ani se nezapaří.
Pro využívání drtiče máme následující představu. Na žádost občana a po dohodě s příslušným
pracovníkem obce přistavíme traktor s drtičem a za stanovenou hodinovou sazbu (cca 200
Kč/hod) bude občanovi stroj k dispozici i s obsluhou, která se bude starat o hladký chod
traktoru a drtiče. Pro přikládání větví je potřeba minimálně dvou dalších osob, drtič má velký
výkon a jeden člověk jej „neuživí.“ Nadrcený materiál lze nafoukat na přistavený valník nebo
na zem, případně přímo někam pod střechu.
O projektu:
Na projektu Likvidace bioodpadu v Mikroregionu Venkov se podílí 5 obcí. Celkové náklady
činí 5 434 649 Kč, z toho dotace 4 886 138 Kč. Příjemcem podpory je Dobrovolný svazek obcí
- Mikroregion Venkov. Poskytovatelem dotace je operační program Životní prostředí.

22. 12. 2015
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Činnost zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 14. zasedání dne 22. října 2015
1. určilo ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Marcela Fialu a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala,
2. schválilo program 14. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. září 2015,
4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. září 2015,
5. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 12/2015 – zvýšení a snížení výdajů o 30 350 Kč,
změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 81 Kč,
6. schválilo rozpočtové opatření 13/2015 – zvýšení příjmů o 449 999 Kč, zvýšení výdajů
o 572 199 Kč, snížení výdajů o 122 200 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši
69 978 Kč,
7. schválilo poskytnutí daru Mysliveckému sdružení Běleč, IČ 26551021, ve výši 4 000 Kč a
pověřilo starostu uzavřít darovací smlouvu,
8. schválilo prodej starších svítidel MODUS LV 236 vč. zářivek za cenu 500 Kč/ks.
Zastupitelstvo obce na svém 15. zasedání dne 26. listopadu 2015
1. určilo ověřovateli zápisu Hanu Rychlou a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala,
2. schválilo program 15. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 14/2015 – zvýšení a snížení výdajů o 7 900 Kč, změny
ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 2 355 Kč,
4. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 15/2015 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši
6 200 Kč,
5. schválilo rozpočtové opatření 16/2015 – zvýšení příjmů o 217 400 Kč, zvýšení výdajů
o 224 075 Kč, snížení výdajů o 6 675 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši
96 993 Kč,
6. schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
7. schválilo zpracování projektové dokumentace na zateplení Obecního úřadu a výměnu
topného systému od VSP - projekt v.o.s. za celkovou cenu do 205 000 Kč včetně DPH a
pověřilo starostu uzavřením smlouvy a dohodnutím konkrétních podmínek,
8. schválilo dohodu o provedení práce na částku 3000 Kč za kropení hřiště ve Bzové, a dohodu
o provedení práce na částku 2000 Kč za opravu uvítací cedule v Bělči,
9. schválilo smlouvu směnnou na směnu části pozemku parcelní číslo KN 333, trvalý travní
porost, o výměře 396 m2, ve vlastnictví obce za část pozemku parcelní číslo KN 334, trvalý
travní porost, o výměře 396 m2, ve vlastnictví Ludmily Strnadové, trvale bytem Mladá
Vožice, Václava Vaniše 231, vše v souladu s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. pl. 227-76/2015, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice s tím, že obec uhradí daň
z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem,
10. schválilo smlouvu směnnou a o zřízení věcného břemene na směnu části pozemku parcelní
číslo KN 333, trvalý travní porost, o výměře 434 m2, ve vlastnictví obce za část pozemku
parcelní číslo KN 347/2, orná půda, o výměře 217 m2, ve vlastnictví Ing. Martina Rosola,
trvale bytem Řemíčov 30, vše v souladu s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. pl. 227-76/2015, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice s tím, že obec uhradí daň
z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem,
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11. schválilo smlouvu směnnou a o zřízení věcného břemene na směnu části pozemku parcelní
číslo KN 333, trvalý travní porost, o výměře 630 m2, ve vlastnictví obce za část pozemku
parcelní číslo KN 332/1, orná půda, o výměře 140 m2, část pozemku parcelní číslo KN
332/2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 24 m2 a část pozemku
parcelní číslo KN 348, orná půda, o výměře 161 m2 ve vlastnictví Tomáše Kubáleho, trvale
bytem Běleč 25, vše v souladu s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. pl. 22776/2015, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice s tím, že obec uhradí daň z nabytí
nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem.

Informace o konání 16. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se uskuteční v úterý 29. prosince 2015 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Bělči. Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Vyúčtování dotací
4) Rozpočtová opatření 17/2015, 18/2015
5) Žádosti o dary
6) Rozpočet na rok 2016
7) Rozpočtový výhled na roky 2016-2018
8) Program obnovy venkova na roky 2016-2020
9) Strategický plán obce Běleč
10) Žádosti o dotace
11) Dohody o provedení práce pro rok 2016
12) Smlouvy kupní na pozemky
13) Smlouvy o nájmu pozemků
14) Kulturní centrum Bzová
15) Smlouva na svoz odpadů
16) Povodňový plán obce
17) Diskuse a dotazy občanů

Svoz komunálního odpadu v roce 2016
Vzhledem k tomu, že rok 2015 končí 53. – lichým týdnem a navazuje 1. – lichý týden roku
2016, bude svoz komunálního odpadu v naší obci nově probíhat každý sudý kalendářní týden:
12. a 26. ledna
9. a 23. února
8. a 22. března
5. a 19. dubna
3., 17. a 31. května

14. a 28. června

12. a 26. července

9. a 23. srpna

6. a 20. září

4. a 18. října

1., 15. a 29. listopadu

13. a 27. prosince
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