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Co se chystá

Bělečské letní kino zahájilo svou sezónu v pátek 29. června. Kompletní program letního kina
naleznete na poslední stránce zpravodaje, na stránkách  www.obecbelec.cz a také na obecních
stránkách  na  facebooku,  kde  budou  v  případě  nepříznivé  předpovědi  aktuální  informace
ohledně promítání. Držme si palce, ať nám i letos přeje počasí! 

V pátek 5. a v sobotu 6. října se budou konat volby do Zastupitelstva obce Běleč.

Svoz komunálního odpadu v II. polovině roku 2018

Svoz pokračuje v režimu z roku 2017 – každý sudý kalendářní týden v úterý. Podle smlouvy
uzavřené se svozovou firmou je nutno přistavit popelnice do 6:30. 
10. a 24. července 7. a 21. srpna 4. a 18. září

2., 16. a 30. října 13. a 27. listopadu 11. a 25. prosince

Aktuálně řešíme

Vážení spoluobčané,
hned na začátku tohoto textu bych se vám chtěl omluvit. Od června loňského roku nebyl vydán
žádný zpravodaj. Lidé, kteří se podílejí na přípravě zpravodaje, byli bohužel v tomto období
vytíženi jinou prací, ale hlavní vinu beru na sebe. Je to velký nedostatek, protože jde o nejlepší
cestu,  jak  informovat  občany  o  akcích  a  připravovaných   projektech.  Z  tohoto  pohledu  to
vypadá, že se nic neděje, ale opak je pravdou. A protože seznam proběhlých i připravovaných
akcí je dlouhý, rozdělili jsme je do dvou čísel, příští číslo vyjde v průběhu srpna.

Velkou část času jsme se v posledním roce věnovali přípravě velké akce – přípravě výstavby
domovních čistíren odpadních vod. Příprava realizace projektu „Čištění odpadních vod v obci
Běleč“, který je podpořen částkou 4 390 000 Kč z Národního programu Životní prostředí, nás
stojí  neskutečné  množství  času,  od  samého počátku  to  odhaduji  na  cca  1500 hodin  práce.
V současné  době jsme ve  fázi.  kdy máme na  stole  projekt  pro společné  řízení,  který  bude
v příštím týdnu podán na úřad ke schválení. Původně jsme předpokládali, že samotnou stavbu
nebo aspoň její  zahájení  stihneme letos v létě,  ale  z různých důvodů bude samotná stavba
probíhat až v roce 2019. Mrzí mě to, ale zákonné lhůty jak pro stavební řízení, tak pro realizaci
výběrového řízení prostě nelze zkrátit. I když bychom si samozřejmě představovali, že půjdeme
cestou zjednodušených řízení, není to vždy možné. Proto jsme po dohodě s poskytovatelem
dotace, projektantem a po konzultacích se státními úřady rozhodli o posunutí termínu realizace.

Na rovinu si musíme říci, že problém je i mezi námi, účastníky projektu. Někteří občané si svoji
účast rozmysleli, tuto informaci nám sdělili a my jsme našli náhradníky, kterým bude čistírna
vystavěna.  V jiných případech pomohl až natvrdo stanovený termín,  po kterém jsme volná
místa pustili  náhradníkům. Naštěstí  jsme jako jiné obce nepostavili  projekt na fixním počtu
účastníků a pokud nám poklesne počet účastníků, pro ostatní se nic nemění. Takže příští týden
odchází na stavební úřad projektová dokumentace, zahrnující 36 domovních čistíren. Ostatní
domovní čistírny budou v případě dohody schvalovány v samostatných stavebních řízeních.

http://www.obecbelec.cz/
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Situace je  v současné době taková,  že realizaci  36 domovních čistíren nebrání  nic  v cestě,
jenom to celé bude trvat o rok déle, než jsme předpokládali. Z toho vyplývá ještě jedna věc, a to
je platba prvního příspěvku na realizaci ve výši 7 500 Kč, která měla být uhrazena do dvou
měsíců od podpisu smlouvy, kde je ve většině případů datum 8. června 2018. Počátkem srpna
na zasedání zastupitelstvu obce budeme schvalovat posunutí termínu splatnosti této částky na
dobu po ukončení stavebního řízení. Tudíž zatím nic neplaťte, dostanete písemnou výzvu.

Druhou složitou věcí,  která nám sebrala  přes tisíc  pracovních hodin,  jsou výkupy a směny
pozemků pod komunikacemi a  následné změny v katastru nemovitostí.  Koncem roku 2015
vlastnila  obec  359  pozemků,  od  té  doby  jsme  dalších  214  pozemků  získali  uzavřením 36
směnných smluv, 9 kupních smluv, 3 smluv o bezúplatném převodu (Státní pozemkový úřad) a
jedné smlouvy darovací  (Město Mladá Vožice),  jedna  smlouva je  zatím ve fázi  smlouvy o
smlouvě budoucí. Od konce roku 2017 měníme druhy a způsoby využití pozemků a pozemky
slučujeme tak, abychom co nejvíce pozemků hospodářsky využili  ať pro lesní  hospodářství
nebo k pronájmu. Od počátku roku 2016 jsme získali 2,7 ha pozemků pod komunikacemi, cel-
ková výměra pozemků obce poklesla kvůli směnám o 0,3 ha. Dnes vlastní obec 312 pozemků.

Pod  budoucí  stezkou  pro  chodce  a  cyklisty  mezi  Bělčí  a  Mladou  Vožici  nám  chybí  část
pozemku o výměře 396 m2 od majitelky z Mladé Vožice. Tento problém jsme prozatím vyřešili
zkrácením stezky pod Pasíčky. Na stavbu máme pravomocné územní rozhodnutí a v závislosti
na dotacích můžeme stavět v letech 2019 nebo 2020.

Pod komunikací Běleč – Bzová obec vlastní (nebo má zasmluvněno) 97,0 % pozemků, chybí
nám poloviční podíl na pozemku o výměře 140 m2 a část pozemku o výměře 249 m2,  oba
majitelé jsou občany obce. Bez získání těchto pozemků nelze komunikaci převést na kraj, což
se nám za pomoci starosty Mladé Vožice, senátora Jaroslava Větrovského, a hejtmanky Ivany
Stránské, podařilo dohodnout. Tím spíše nás mrzí, že kvůli nedořešeným výkupům pozemků
nebude kraj opravovat komunikaci do Bzové, ale v srpnu 2018 opraví silnici přes Elbančice.

Pod komunikací Běleč – Šelmberk obec vlastní 99,91 % pozemků, chybí nám podíl 2/9 na
pozemku o výměře 31 m2 od 4 majitelů, z toho jedna státní instituce, jeden cizí občan a dva
občané Bělče. Bez dokončení výkupu pozemků bude velmi obtížné získat peníze na opravu.

Pod komunikací Běleč – Staniměřice obec vlastní 95,8 % pozemků, chybí 4 části pozemků od
dvou majitelů, oba jsou občany obce. Za velké pomoci Města Mladá Vožice a za součinnosti
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje se podařilo komunikaci opravit jako objízdnou trasu
tak, že z celkové částky na opravu ve výši 3 750 837,21 Kč zaplatila Obec Běleč jednu třetinu.

Na závěr si dovoluji položit jeden povzdech či otázku. Výkupy pozemků a s tím spojené opravy
tří  komunikací  a  stavbu  jedné  cyklostezky  nám  blokovala  nebo  blokuje  trojice  našich
spoluobčanů, stejná trojice nás donutila rozdělit stavební řízení na domovní čistírny, a tím jej
prodražit  a  prodloužit,  a  já  marně  přemýšlím  o  tom,  zda  je  fér  vůči  všem  ostatním
spoluobčanům, kteří nám vyšli vstříc, aby obec utrácela čas a peníze pro soukromé potřeby lidí,
kteří  svým  jednáním  obci  komplikují  fungování,  občany  nutí  jezdit  po  rozmlácených
komunikacích a maminky s kočárky mezi kamióny a traktory.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Turnaj ve stolním tenisu

V sobotu 17. února se v Bělči konal další ročník turnaje ve stolním tenisu. Nejvíce soutěžících
přilákala  kategorie mužů – celkem 13. Proto také muži  některé zápasy odehráli  v zasedací
místnosti obecního úřadu, byť na jejich herním projevu bylo znát, že jim lépe vyhovuje větší
prostor ve společenské místnosti. Kategorie děti byla obsazena 7 soutěžícími, kategorie žen se
po loňské rekordní účasti letos zúčastnilo 8 závodnic. Muži si jako již tradičně sehráli ještě
vložený miniturnaj ve čtyřhře. Děkujeme všem organizátorům za přípravu celé akce.

Muži:
1. Hergesell Jiří
2. Krejčí Pavel
3. Břenda Stanislav

Muži – čtyřhra:
1. Dobiáš Zdeněk
    Polesný Martin
2. Břenda Stanislav
    Skyva Petr

Ženy:
1. Turková Kateřina
2. Vepřeková Jana
3. Polesná Petra

Děti:
1. Krejčí Filip
2. Králová Kačka
3. Hýlovský Ondra

Dětský karneval

Třetí únorový víkend byla společenská místnost v Bělči plně využita. Po sobotním turnaji ve
stolním tenisu a večerním posezení se v neděli odpoledne proměnila v rejdiště menších i větších
dětí.  Za  pomoci  dospělých  se  proměnily  v  princezny,  berušky,  draka,  kovboje,  piráta,
námořníka,  čarodějnou  rodinku,  batmana,  myslivce,  orientální  tanečnici,  kočičku  a  další  a
karnevalový rej mohl začít! Kromě známých písniček a veselých tanečků si organizátorky pro
děti  připravily  také  několik  soutěží  o  drobné  ceny.  Nechybělo  představování  masek  a
individuální umělecké výkony a samozřejmě královská disciplína – židličkovaná. Dvě hodinky
zábavy utekly jako voda a nastal čas sundat balónky a výzdobu a rozejít se odpočinout si domů.
Akce se vydařila, děkujeme všem za opravdu krásné masky a aktivní účast. 
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Tříkrálová sbírka 2018

Dne  6.1.  se  uskutečnila  Tříkrálová
sbírka, která má v našich vesnicích již
několikaletou tradici. Průvod začal ve
Bzové v 9 h setkáním 6 dětí,  z nichž
3 chodili  převlečeni  za  krále.  Jednalo
se  o  Veroniku  Jechovou,  Karolínu
Balíkovou,  Barboru  Smrčinovou,
Václava  Kopeckého,  Lenku
Kosejkovou  a  Kláru  Kopeckou.
Dospělý dohled a doprovod na flétnu
zajišťovala  Mirka  Čechová.  Celou
Bzovou jsme obešli za 2 hodiny a dá
se říci,  že někteří občané byli vzorně
připraveni  a  náš  sbírkový  průvod  již
očekávali  s otevřenou  náručí.V  Bělči
jsme  začali  chodit  ve  13  hodin  a
hotovo jsme měli v 15:30.Dovnitř nás
pustili všude a kromě příspěvků do kasičky děti dostaly 3 igelitové tašky sladkostí, které si
rozdělily  na  malém  občerstvení  na  úřadě  v Bělči.  Letošní  naše  snažení  vyneslo  celkem
9 210,- Kč. Děkuji  všem přispěvatelům za jejich štědrost  ochotu,  vstřícnost,  milé chování a
srdce na dlani, které je důkazem toho, že nám na druhých záleží. Budu se těšit opět za rok.

Mirka Čechová
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Advent a Vánoce 2017

3.  prosince  jsme
se  sešli  na  návsi
v Bělči,  abychom
zahájili  adventní
období   a  za
zpěvu  koled
rozsvítili  nový
vánoční strom.

Na  stříbrnou
neděli  nás potom
opět  navštívily
Sovy  a  sovičky
z Mladé  Vožice
pod  vedením
sbormistryně
Mirky  Kuklové.
Spolu  s  dětmi
z obce  jsme  se
opět  po  roce
zaposlouchali  do

pásma  krásných
vánočních říkanek,
písní a skladeb.

Na  Štědrý  den
odpoledne jsme se
pak  u  stromečku
opět  v  hojném
počtu  sešli,
zazpívali  koledy,
napili  se
připravených
teplých  nápojů  a
popřáli  si  hezké
svátky.  I  tentokrát
byl  pod  vánočním
stromečkem  pro
každého  malý
dáreček – tentokrát
to  byla  vesele
zvonící rolnička. A
Ježíšek  pak  večer
naděloval  i  ve
Bzové.
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Drakiáda

Podzimní drakoklání vytáhlo v sobotu 28. října do Souhrad řadu pestrobarevných letců, dětí a
rodičů. Po chvilkovém rozlétávání se většina draků vznesla a my se mohli kochat jejich krásou.
A kdo zrovna draka nedržel, ten si na poli alespoň pořádně zaběhal. Vítr později začal dost sílit,
takže  jsme  závěrečnou fotku udělali  až  u  budovy obecního úřadu.  Všichni  mladí  účastníci
dostali jako poděkování za sportovní výkon dárkový balíček a pak se vydali uložit draky zase
do jejich slují.

Loučení s prázdninami ve Bzové

Parta ze Bzové si jako každý rok připravila pro děti program na poslední prázdninovou sobotu.
A tak se u klubovny sešla řada závodníků, kteří mohli změřit své dovednosti ve sportovních
disciplínách,  ale
třeba i při zdobení
vařeček,  pečení  a
zdobení  housek.
Energii  nám všem
doplnilo  chutné
občerstvení.  Po
absolvování  běhu
na  čas  s  různými
úkoly  byli
vyhlášeni vítězové
v  jednotlivých
kategoriích  a
každý  závodník
dostal  i  balíček  s
odměnami.  Díky
za  príma  akci  a
dobrou zábavu.
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Bělečské kulturní léto 2017

Přípravy na letošní sezónu letního kina začaly již v průběhu jara. A tentokrát organizátoři kromě
výběru filmů, vyladění programu, distribuce plakátů do blízkého i vzdáleného okolí, propagace
na internetu a sociálních sítích, přípravy občerstvovacích zařízení a dalších věcí připravili  i
jednu  novinku.  Parta  místních  chlapů  vyrobila  novou  konstrukci  na  plátno,  která  umožní
snadnější napínání plátna před promítáním, ale také jej dostane o něco výše, než bylo dříve na
pódiu, a zvětší tak reálnou kapacitu hlediště minimálně o polovinu. A jak léto ukázalo, přišlo to
více než vhod...

Nastal  pátek  23.  června  a
začaly se dít věci. Na úvodní
koncert  mladovožického
učitelského  sboru  VOUS  se
přišlo  podívat  přes  200 lidí,
což  nás  velice  příjemně
překvapilo.  Po  krásném
pěveckém představení diváky
kromě starosty obce a kinaře
v  jedné  osobě  přivítali  také
poslanec  Evropského
parlamentu  JUDr.  Stanislav
Polčák  a  senátor  a  starosta
Mladé  Vožice  Mgr.  Jaroslav
Větrovský.  Parket  posléze
obsadila  taneční  skupina
Čtverylka Tábor a předvedla
nám opět dvě taneční ukázky.
Po setmění pak náves patřila
romantické komedii Všechno
nebo  nic.  Sčítání  diváků

nedlouho po zahájení filmu dalo dost práce, ale výsledek všechny překvapil – na první kino
dorazilo celkem 425 diváků (2 z nich si  dokonce udělali autokino) a 88 automobilů. Tímto
počtem byl překonán návštěvnický rekord z roku 2017, kdy na Teorii tygra dorazilo 347 diváků.
Další promítání na sebe nedalo dlouho čekat, již ve středu 5. července jsme se mohli kochat
výkony Petry Hřebíčkové a Ondřeje Vetchého v komedii Bezva ženská na krku. A i když se už
minule zdálo, že víc lidí se pomalu na náves nevejde, konečný součet se zastavil na čísle 436,
což je zároveň stále platný návštěvnický rekord.

Třetí film následoval zruba po měsíční pauze. A první srpnový pátek nás vzal na lyžařský závod
až  do  zimních  Krkonoš.  Promítali  jsme  film  z  roku  2015  –  Padesátka.  V horkém  počasí
poloviny léta se k nám alespoň pohledem na sníh a studenými nápoji přišlo ochladit tentokrát
248 diváků. 

Pátek 18. srpna potom patřil filmu Miluji tě modře, který přišlo shlédnout 368 osob.

Poslední promítání sezóny 2017 bylo naplánováno na pátek 1. září, těšili jsme se na vodáckou
komedii Špunti na vodě. Předpověď počasí byla všelijaká, nakonec jsme se v 17:45 na základě
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upřesněných předpovědí a snímků z meteoradarů rozhodli přesunout kino na následující večer.
Diváci byli informováni převážně pomocí SMS a přes sociální sítě. Přesunutí programu naštěstí
vyhovovalo i taneční skupině Čtverylka Tábor, která nám předvedla opět krásné předtančení.
Na promítání dorazilo celkem 178 diváků, což je na přesunutý termín a panující chladné vlhké
počasí velice slušné číslo.

A nezbývá než poděkovat.

Poděkovat těm, kteří na kino chodí a šíří o něm informace svým známým.
Poděkovat těm místním, kteří tolerují těch několik hlučnějších večerů.
A hlavně ohromně poděkovat všem těm, kteří  se na chodu kina podílejí.  Od výběru filmů,
propagace, promítání, chystání lavic a stánků, objednání občerstvení, obsluhu na stáncích, úklid
veškerého vybavení, třídění odpadu a další aktivity. To vše dělá kino v Bělči takové, jakým je.

DĚKUJEME.

Setkání rodáků obcí Běleč a Bzová

Během jara se v Bělči i Bzové uskutečnilo
několik  brigád  –  uklízelo  se,  natíralo  se,
zvelebovalo  se,  řada  lidí  přiložila  ruku
k dílu, aby naše vesnice vypadala k světu.
Po pěti  letech se totiž opět chystala jedna
z velkých tradičních akcí.

V sobotu  17.  června 2017 se  na bělečské
návsi  sešli  rodáci  Bělče  a  Bzové,  jejich
přátelé a rodinní příslušníci. Při příchodu si
mohli všichni pořídit pamětní balíček, jehož
obsahem  bylo  kromě  poukázek  na
stravování také speciální vydání Zpravodaje
obce  Běleč  a  pamětní  magnetická
pohlednice  se  čtyřmi  obrázky  z  místních
částí  –  kapličkou  v  Bělči,  zámečkem
v Elbančicích,  klubovnou  a  hřištěm  ve
Bzové a hradem Šelmberk.

Po úvodním slově starosty obce Stanislava
Šmejkala  následovala  tradiční  mše  svatá
u kapličky  vedená  páterem  Jaroslavem
Karasem.  V  rámci  mše  byla  požehnána
obecní  soška  Panny  Marie  s  Ježíškem.
Renovaci sošky zařídil pan Zdeněk Kubále
ve spolupráci se starostou obce a všichni se
pak  mohli  obdivovat,  jak  soška  krásně
prokoukla.
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Rok  2017  znamenal  pro  Sbor
dobrovolných  hasičů  v Bělči  také  rok,
kdy jsme si  připomněli  95  let  od  jeho
založení. U příležitosti tohoto výročí se
v  květnu uskutečnila  v  Bělči  okrsková
soutěž  v požárním  sportu  a  oslavy
pokračovaly i během setkání rodáků. Po
mši  svaté  se  tedy  dění  přesunulo  na
obecní  parket,  kde  nejprve  proběhlo
žehnání  nového  hasičského  praporu.
Prapor je vyšit  na modý podklad a má
zlaté  lemování  s lipovými  listy,  okraj
tvoří  zlaté  třásně.  Na  přední  straně
praporu  je  hasičský  znak  se  znakem
obce  Běleč  a  nápisy  „Sbor
doborovolných hasičů Běleč zal. 1922“,
na  zadní  straně  je  potom  znázorněn
patron  hasičů  svatý  Florián,  jak  drží
ochrannou  ruku  nad  bělečskou
kapličkou.  Ta  je  na  výšivce  vyvedena
velmi  věrně,  včetně  pamětní  desky
padlým. Nápis na této straně zní „Vlasti
ke cti  – bližnímu ku pomoci“. Matkou
praporu  byla  jmenována  paní  Zdeňka

Kubálová, která jej také ozdobila stuhou Prapor požehnán 2017.

Dále  byl  požehnán  i  nový
hasičský dopravní automobil.
Dodávka  Ford  Transit  je  od
svého  pořízení  a  dovybavení
často  používána  pro  dopravu
mladých hasičů na soutěže a
dospělých  hasičů  na  zásahy,
kam  není  potřeba  vyjíždět  s
velkou  Tatrou.  Slouží  také
například  při  dopravě
techniky na hrad Šelmberk při
konání akce Železný hasič. Ať
tedy našim hasičům dlouho a
dobře slouží!

Dalším  bodem  hasičského
programu  bylo  předání
ocenění zasloužilým členům a
členkám SDH Běleč.

Později odpoledne pak ještě předvedlo divácky velice atraktivní ukázku svého umění družstvo
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Mladých hasičů. Na návsi byla připravena maketa věže hradu Šelmberk, která byla posléze
zapálena.  Ruční  siréna  se  rozhoukala  na  celé  kolo  a  za  chvíli  přijela  na  zásah  dodávka  s
mladými hasiči. Děti z auta rychle vyskákaly, chopily se džberových stříkaček a hořící věž za
pár chvil uhasily.

Řada  návštěvníků
využila možnost se také
podívat  do
zrekonstruované a nově
vybavené  zasedací
místnosti v budově OÚ.
Zde  byly  připraveny
k nahlížení  obecní
kroniky, kroniky a alba
hasičů,  letecké  snímky
obce  i  zpravodaje  z
uplynulých  let.  Bylo
velice  příjemné
sledovat  všechny,  jak
v písemnostech  listují,
vzpomínají na uplynulé
akce  nebo  se  naopak
dozvídají  něco  nového
o tom, co se dělo před

jejich narozením.

Byť  bylo  začátkem
programu  na  červen
relativně  chladno  a
chvílemi to vypadalo,
že i zaprší, postupem
času  se  počasí
zlepšovalo  a  ukázalo
se nám i sluníčko.  A
už tady byl připraven
i  autobus,  který
nejprve  zájemce
provezl  přes
Elbančice  a  střelnici
do  Bzové,  kde  si
všichni  mohli
prohlédnout
zabydlenou  klubovnu
a  nové  dětské  hřiště.
V  klubovně  bylo
nachystáno i drobné občerstvení, které řadě návštěvníků přišlo velice vhod. Děti si protáhly těla
na houpačkách, lanové pyramidě a dalších herních prvcích na hřišti. Potom nás autobus odvezl
zpět do Bělče, aby se do Bzové otočil zase s další skupinou.
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Pak  už  se  na
pódiu  v  Bělči
objevili  místní
mladí muzikanti a
recitátoři,  kteří
pod  vedením
Mirky  Čechové
předvedli  krátké
pásmo  skladeb  a
básní.

Další  autobusový
výlet bylo možno
podniknout  na
hrad  Šelmberk.
Autobus se rychle
zaplnil a po nové
komunikaci  a
mostu nás dovezl
na  hrad.  Většina
účastníků vystoupala i na věž a pokochala se rozhledy do okolní krajiny. Někteří účastníci se
vrátili do Bělče autobusem, jiní využili podvečerního slunečného počasí a udělali si krásnou
procházku zpět na náves.

Tam už mezitím
své  nástroje
rozbalila  kapela
Strahovanka,
která  nám
zahrála k tanci i
k  poslechu.  Na
večerní  zábavu
ji  vystřídala
kapela  Kolář
BANDa.

Veliké  díky
patří všem, kteří
se  zapojili  do
příprav  setkání,
přispěli  do
programu,  ujali
se  organizace  a
obsluhy  na
místě  nebo
pomohli  při

závěrečném úklidu. Akce se skvěle vydařila a myslím, že už se můžeme těšit na další příjemné
setkání, které vychází na červen roku 2022.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října 2017. V seznamu bylo 153 voličů,  vydáno i
odevzdáno bylo 106 obálek (volební účast 69,28 %), platných hlasů bylo 102 (96,23 %).

Název kandidátní listiny   Počet platných hlasů V %

ANO 2011 30 29,41

Komunistická str.Čech a Moravy 20 19,61

Občanská demokratická strana 12 11,76

Česká str.sociálně demokrat. 7 6,86

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 6,86

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 6,86

Česká pirátská strana 5 4,90

Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura (SPD) 5 4,90

TOP 09 4 3,92

Strana svobodných občanů 3 2,94

Radostné Česko 1 0,98

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU... 1 0,98

Výsledky voleb prezidenta ČR

Volby se uskutečnily ve dnech 12. a 13. ledna 2018, 2. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018. V
prvním kole bylo v seznamu 153 voličů, vydáno i odevzdáno bylo 110 obálek (volební účast
71,90 %),  platných hlasů bylo 109 (99,09 %). V druhém kole bylo v seznamu 150 voličů,
vydáno i odevzdáno bylo 114 obálek (volební účast 76,00 %), všechny hlasy byly platné.

Číslo Kandidát
Navrhující

strana
Politická

příslušnost
Počty hlasů % hlasů

1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 3 x 2,75 x

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 5 x 4,58 x

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 8 x 7,33 x

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 2 x 1,83 x

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 1 x 0,91 x

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 0 x 0,00 x

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 40 60 36,69 52,63

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 12 x 11,00 x

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 38 54 34,86 47,36
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání dne 1. června 2017
1. určuje ověřovateli zápisu Tomáše Kubáleho a Marcela Fialu a zapisovatelem Stanislava Šmejkala,
2. schvaluje program 31. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2016,
4. projednalo Závěrečný účet Obce Běleč a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad,
5. bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. březnu 2017,
6. bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2017,
7. bere  na  vědomí rozpočtové opatření  3/2017 –   zvýšení  příjmů a  výdajů  o 6 000 Kč,  změny ve

výdajích v rámci paragrafů ve výši 2 000 Kč,
8. schvaluje rozpočtové opatření 4/2017 – zvýšení příjmů a výdajů o 109 000 Kč, změny ve výdajích

v rámci paragrafů ve výši 75 000 Kč,
9. schvaluje poskytnutí věcného daru spolku SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Běleč v ceně do

50 000 Kč,
10. schvaluje poskytnutí daru spolku Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, ve výši 2 000 Kč,
11. zamítá poskytnutí příspěvku spolku MAS Krajina srdce, z.s.,
12. schvaluje směnnou smlouvu se Zdeňkem Svatkem a Marií Svatkovou, bytem Bzová 4 , kde Obec

Běleč převádí na na Zdeňka Svatka (podíl 1/2) a Marii Svatkovou (podíl 1/2) vlastnické právo k
nově vzniklé parc. č. 1643/13, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 51 m2, a k nově vzniklé parc. č.
1643/14,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o  výměře 147 m2,  vše  vydělené z parc.  č.  1643/1,  ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice, a Zdeněk Svatek a Marie
Svatková převádí  na  Obec Běleč  vlastnické právo k parc.  č.  1699/70,  ostatní  plocha,  silnice,  o
výměře 317 m2 , katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

13. schvaluje směnnou smlouvu s Jaroslavem Čechem, bytem Běleč 11, kde Obec Běleč převádí na
Jaroslava Čecha vlastnické právo k parc. č. 1356/2, orná půda, o výměře 1143 m2 , a k nově vzniklé
parc. č. 1356/13, orná půda, o výměře 700 m2 , vydělené z parc. č. 1356/1, orná půda, vše katastrální
území Běleč u Mladé Vožice, a Jaroslav Čech převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č.
357/2, trvalý travní porost, o výměře 38 m2, k parc. č. 427/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 238 m2, k parc. č. 1349/22, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 259 m2 , k
nově vzniklé parc. č. 1352/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2, vydělené z parc.
č.  1352/1,  trvalý travní porost,  o  výměře 1118 m2,  k nově vzniklé parc.  č.  1352/2,  trvalý travní
porost, o výměře 41 m2, vydělené z parc. č. 1352/2, trvalý travní porost, o výměře 115 m2, k nově
vzniklé parc. č. 1352/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m2, vydělené z parc. č.
1352/2, trvalý travní porost, o výměře 115 m2, k parc. č. 1352/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře
291 m2, k parc. č. 1352/4, trvalý travní porost, o výměře 68 m2, a k nově vzniklé parc. č. 1362/82,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 212 m2, vydělené z parc. č. 1362/60, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 271 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

14. schvaluje  směnnou smlouvu s  PhDr.  Oswaldem Schormem a Mgr.  Jitkou Schormovou,  bytem
Praha 2, kde Obec Běleč převádí na společné jmění manželů PhDr. Oswald Schorm a Mgr. Jitka
Schormová vlastnické právo k parc. č. 1065/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 702 m2, katastrální
území  Běleč  u  Mladé  Vožice,  a  společné  jmění  manželů  PhDr.  Oswald  Schorm  a  Mgr.  Jitka
Schormová  převádí  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo  k  parc.  č.  1699/8,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 108 m2, k parc. č. 1699/64, ostatní plocha, silnice, o výměře 47 m2, a k nově
vzniklé parc. č. 1190/2, orná půda, o výměře 162 m2, vydělené z parc. č. 1190, vše katastrální území
Běleč u Mladé Vožice.

Zastupitelstvo obce na svém 32. zasedání dne 20. července 2017
1. určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Hanu Rychlou a zapisovatelem Stanislava Šmejkala,
2. schvaluje program 32. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
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3. bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. červnu 2017,
4. bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. červnu 2017,
5. bere  na  vědomí rozpočtové opatření  5/2017 – zvýšení  příjmů a výdajů o 50 000 Kč,  změny ve

výdajích v rámci paragrafů ve výši 5 000 Kč,
6. schvaluje rozpočtové opatření 6/2017 – zvýšení příjmů o 415 000 Kč, zvýšení výdajů o 1 415 000

Kč, snížení výdajů o 1 000 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 281 320 Kč,
7. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Karlem Štekerem, bytem Praha 5, Nušlova 2277, kde Obec

Běleč převádí na Karla Štekera vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1314/2, trvalý travní porost,
o výměře 444 m2 , vydělené z parc. č. 1314/2, a Karel Šteker převádí na Obec Běleč vlastnické právo
k  podílu  1/18  na  parc. č. 427/16,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  31 m2  ,
k parc. č. 1362/67,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  163 m2,  k nově  vzniklé
parc. č. 1407/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  24 m2,  vydělené  z parc. č. 1407/1,
k nově  vzniklé  parc. č. 1407/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  36 m2,  vydělené
z parc. č. 1407/2,  a  k nově vzniklé  parc. č. 1625/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
123 m2, vydělené z parc. č. 1625/1, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

8. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Pavlem Kubálem, trvale bytem Běleč 10, kde Obec Běleč
převádí na Pavla Kubáleho vlastnické právo k parc. č. 1584/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
486 m2, a Pavel Kubále převádí na Obec Běleč vlastnické právo k podílu 1/18 na parc. č. 427/16,
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře 31 m2,  k nově vzniklé parc. č. 1179/54,  orná půda,
o výměře 106 m2, vydělené z parc. č. 1179/16, k nově vzniklé parc. č. 1627/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace,  o výměře  123 m2,  vydělené  z parc. č. 1627/1,  a  k parc. č. 1699/48,  ostatní  plocha,
silnice, o výměře 80 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

9. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Václavem Svobodou, trvale bytem Běleč 33, kde Obec Běleč
převádí na Václava Svobodu vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1356/5, trvalý travní porost,
o výměře 1019 m2,  a Václav Svoboda převádí na Obec Běleč vlastnické právo k podílu 1/18 na
parc. č. 427/16,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  31 m2,  k nově  vzniklé
parc. č. 1362/69, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 349 m2, vydělené z parc. č. 1362/34,
k nově  vzniklé  parc. č. 1362/76,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  237 m2,  vydělené
z parc. č. 1362/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1634/11,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
24 m2,  vydělené  z parc. č. 1634/10,  k nově  vzniklé  parc. č. 1634/12,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 71 m2, vydělené z parc. č. 1634/9, vše katastr. území Běleč u Mladé Vožice,

10. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Tomášem Kubále, trvale bytem Běleč 25, kde Obec Běleč
převádí  na  Tomáše  Kubáleho  vlastnické  právo  k  pozemkové  parcele  katastru  nemovitostí
parc. č. 224, orná půda, o výměře 3239 m2, a Tomáš Kubále převádí na Obec Běleč vlastnické právo
k parc. č. 1349/20,  vodní  plocha,  koryto  vodního  toku  umělé,  o výměře  640 m2,  k nově  vzniklé
parc. č. 1354/2, trvalý travní porost, o výměře 130 m2, vydělené z parc. č. 1354/2, k parc. č. 1354/3,
ostatní  plocha,  zeleň,  o výměře  759 m2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1354/4,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 285 m2,  vydělené z parc. č. 1354/2,  k nově vzniklé parc. č. 1354/5,  ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2, vydělené z parc. č. 1354/1, k parc. č. 1362/51, ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  201 m2,  k parc. č. 1362/58,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 523 m2, k nově vzniklé parc. č. 1368/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
164 m2,  vydělené  z parc. č. 1368/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1368/3,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 47 m2, vydělené z parc. č. 1368/2, a k nově vzniklé parc. č. 1368/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, vydělené z parc. č. 1368/1, vše katastrální území Běleč
u Mladé Vožice,

11. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Jiřím Heřmánkem a Anežkou Heřmánkovou, trvale bytem
Běleč 26, kde Obec Běleč převádí na Jiřího Heřmánka (podíl 1/2) a Anežku Heřmánkovou (podíl
1/2) vlastnické právo k parc. č. 1205/1, orná půda, o výměře 2760 m2, a Jiří Heřmánek a Anežka
Heřmánková  převádí  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo  k parc. č. 1349/9,  vodní  plocha,  koryto
vodního toku umělé, o výměře 178 m2, k parc. č. 1349/21, vodní plocha, koryto vodního toku umělé,
o výměře 475 m2, k nově vzniklé parc. č. 1353/2,  trvalý travní porost,  o výměře 61 m2, vydělené
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z parc. č. 1353/2,  k parc. č. 1353/3,  ostatní  plocha,  zeleň,  o výměře  505 m2,  k nově  vzniklé
parc. č. 1353/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  16 m2, vydělené  z parc. č. 1353/2,
k nově  vzniklé  parc. č. 1353/5,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  27 m2, vydělené
z parc. č. 1353/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1353/6,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
148 m2, vydělené z parc. č. 1353/1, k parc. č. 1362/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
140 m2, k parc. č. 1362/59,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře 385 m2, k nově vzniklé
parc. č. 1369/2,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o výměře 122 m2, vydělené  z parc. č. 1369/2,  k nově
vzniklé  parc. č. 1369/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  13 m2, vydělené
z parc. č. 1369/2,  a  k nově vzniklé  parc. č. 1369/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
38 m2, vydělené z parc. č. 1369/1, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

12. schvaluje uzavření směnné smlouvy s  Jiřím Krejčím, trvale  bytem Tábor,  Bukurešťská 2790 a
Evou Krejčovou, trvale bytem Běleč 17, kde Obec Běleč převádí na Jiřího Krejčího (podíl 3/4) a
Evu Krejčovou (podíl  1/4) vlastnické právo k parc. č. 1056, orná půda, o výměře 3114 m2, a Jiří
Krejčí a Eva Krejčová převádí na Obec Běleč vlastnické právo k podílu 1/18 na parc. č. 427/16,
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  31 m2, k parc. č. 427/12,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  o výměře  206 m2, k parc. č. 427/19,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
1050 m2, k parc. č. 427/20,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře 720 m2, k nově vzniklé
parc. č. 1362/75, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, vydělené z parc. č. 1362/39,
k nově  vzniklé  parc. č. 1628/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  122 m2, vydělené
z parc. č. 1628/1,  a  k parc. č. 1654/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  29 m2, vše
katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

13. schvaluje uzavření směnné smlouvy s PhDr.  Oswaldem Schormem a Mgr. Jitkou Schormovou,
bytem Praha 2, kde Obec Běleč převádí na SJM PhDr. Oswald Schorm a Mgr. Jitka Schormová
vlastnické právo k parc. č. 1065/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 702 m2, a SJM PhDr. Oswald
Schorm a Mgr. Jitka Schormová převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 1699/8, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 108 m2, k parc. č. 1699/64, ostatní plocha, silnice, o výměře
47 m2, a k nově vzniklé parc. č. 1190/2, orná půda, o výměře 162 m2, vydělené z parc. č. 1190, vše
katastrální území Běleč u Mladé Vožice; zastupitelstvo ruší usnesení 35/2017 ze dne 1. června 2017,

14. schvaluje  uzavření  směnné  smlouvy s  Jaroslavou Šedivou,  trvale  bytem Běleč  27,  a  Agrospol
Mladá Vožice,  a.s.,  se sídlem Mladá Vožice,  Dubina 550,  kde Obec Běleč převádí na Agrospol
Mladá Vožice, a.s. vlastnické právo k parc. č. 1610/2, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře
768 m2, Agrospol Mladá Vožice, a.s. převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 530, lesní
pozemek, o výměře 379 m2, a k parc. č. 532, lesní pozemek, o výměře 403 m2, Obec Běleč převádí
na  Jaroslavu  Šedivou  vlastnické  právo  k parc. č. 532,  lesní  pozemek,  o výměře  403 m2,
k parc. č. 1245/2, trvalý travní porost, o výměře 146 m2, a k parc. č. 1270/54, vodní plocha, koryto
vodního toku umělé, o výměře 78 m2, a Jaroslava Šedivá převádí na Obec Běleč vlastnické právo
k nově  vzniklé  parc. č. 1359/2,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o výměře  108 m2, vydělené
z parc. č. 1359/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1359/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
68 m2, vydělené  z parc. č. 1359/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1362/48,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,
o výměře 3 m2, vydělené z parc. č. 1362/48, k parc. č. 1362/54, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 244 m2,  k nově vzniklé  parc. č. 1362/78,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
1 m2, vydělené  z parc. č. 1362/48,  a  k nově  vzniklé  parc. č. 1371/2,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 193 m2, vydělené z parc. č. 1371, vše katastr. území Běleč u Mladé Vožice,

15. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Marií Kindlovou, trvale bytem Mladá Vožice, 28. října 586,
kde Obec Běleč převádí na Marii Kindlovou vlastnické právo k parc. č. 111/2, trvalý travní porost,
o výměře  853 m2,  a  k parc. č. 111/7,  ostatní  plocha,  neplodná  půda,  o výměře  346 m2,  a  Marie
Kindlová  převádí  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo  k nově  vzniklé  parc. č. 1186/2,  orná  půda,
o výměře  106 m2,  vydělené  z parc. č. 1186,  k parc. č. 1699/55,  ostatní  plocha,  silnice,  o výměře
359 m2,  k parc. č. 1699/56,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  5 m2,  a  k parc. č. 666,
ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 272 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

16. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Františkem Dobešem, trvale bytem Mladá Vožice,  Dolní
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Kouty 1,  kde Obec Běleč převádí na Ing.  Františka Dobeše vlastnické právo k parc. č. 1362/64,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m2, k parc. č. 1404/2, trvalý travní porost, o výměře
11 m2,  a  k nově  vzniklé  parc. č. 1699/93,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o výměře  32 m2,  vydělené
z parc. č. 1699/69, a Ing. František Dobeš převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé
parc. č. 1179/53,  orná  půda,  o výměře  86 m2,  vydělené  z parc. č. 1179/15,  vše  katastrální  území
Běleč u Mladé Vožice,

17. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Hanou Doležalovou, trvale bytem Mladá Vožice,
28. října 529, kde po vypracování geometrického plánu Obec Běleč převede na Hanu Doležalovou
vlastnické  právo  k  části  parc. č. 1414/2,  trvalý  travní  porost,  o výměře  cca  1100 m2,  a  Hana
Doležalová  převede  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo  k parc. č. 1362/68,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 243 m2, k nově vzniklé parc. č. 1362/73, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 154 m2, vydělené z parc. č. 1362/37, k nově vzniklé parc. č. 1408/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace,  o výměře  67 m2,  vydělené  z parc. č. 1408/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1408/4,  ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  13 m2,  vydělené  z parc. č. 1408/1,  k nově  vzniklé
parc. č. 1631/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m2, vydělené z parc. č. 1631/1, a
k nově  vzniklé  parc. č. 1631/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  52 m2,  vydělené
z parc. č. 1631/2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

18. schvaluje odkup komunikace Běleč–Staniměřice od Agrospol Mladá Vožice, za cenu do 1 000 Kč,
19. schvaluje uzavření provozovatelské smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací a provozování

úpraven s VaK Zápy, s.r.o., IČ 47544511, za podmínek stávající smlouvy.

Zastupitelstvo obce na svém 33. zasedání dne 3. srpna 2017
1. určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Kubáleho a Jaroslava Čecha a zapisovatelem Stanislava Šmejkala,
2. schvaluje program 33. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. bere  na  vědomí  rozpočtové  opatření  7/2017  –  zvýšení  a  snížení  výdajů  o  9 109 Kč,  změny  ve

výdajích v rámci paragrafů ve výši 14 110 Kč,
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 37N17/47 na pronájem pozemků KN 1284/4 a 1284/39 o

celkové výměře 463 m2 za 1 449 Kč ročně od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou,
5. schvaluje záměr odprodeje komunikace Běleč – Staniměřice v katastrálním území Janov u Mladé

Vožice o délce 168 m,
6. schvaluje žádost o dotaci z programu "Podpora oprav místních komunikací, 2. výzva pro rok 2017"

na  projekt  "Oprava  MK 3c  Běleč  -  Staniměřice"  ve  výši  1 000 000  Kč,  celkové  náklady  min.
2 000 000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 34. zasedání dne 31. srpna 2017
1. určuje ověřovateli zápisu Marcela Fialu a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava Šmejkala,
2. schvaluje program 34. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. souhlasí s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2016,
4. schvaluje rozpočtové opatření 8/2017 – zvýšení příjmů o 32 000 Kč, snížení příjmů o 7 000 Kč,

zvýšení výdajů o 62 200 Kč, snížení výdajů o 37 200 Kč,
5. schvaluje uzavření darovací smlouvy s Jezdeckým klubem Mladá Vožice z.s. na darování částky ve

výši 2 000 Kč,
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 37N17/47 na pronájem pozemků KN 1284/4 a 1284/39 o

celkové výměře 463 m2 za 1 449 Kč ročně od 1. 10. 2017 na dobu neurčitou; a ruší usnesení číslo
57/2017,

7. zamítá žádost o prodej pozemku parc. č. 1720, k.ú. Běleč u Mladé Vožice,
8. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Pavlem Krejčím, bytem Běleč 6, kde Obec Běleč převádí na

Pavla  Krejčího  vlastnické  právo  k nově  vzniklé  parc. č. 1356/7,  trvalý  travní  porost,  o výměře
3115 m2,  vydělené  z parc. č. 1356/7,  a  k parc. č. 175/3,  trvalý  travní  porost,  o výměře  493 m2,  a
Pavel Krejčí převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 1637/10, ostatní plocha, manipulační
plocha,  o výměře  30 m2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1372/2,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,



Strana 18 Zpravodaj obce Běleč 1/2018 28. 7. 2018

o výměře  193 m2,  vydělené  z parc. č. 1372,  k nově  vzniklé  parc. č. 1372/3,  orná  půda,  o výměře
123 m2, vydělené z parc. č. 1372, k parc. č. 1362/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
11 m2,  k parc. č. 1362/55,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  244 m2,  k nově  vzniklé
parc. č. 1358/2,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o výměře 105 m2,  vydělené  z parc. č. 1358/2,  k nově
vzniklé  parc. č. 1358/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  64 m2,  vydělené
z parc. č. 1358/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1405/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
124 m2,  vydělené  z parc. č. 1405/1,  k nově  vzniklé  parc. č. 1362/87,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  o výměře  176 m2,  vydělené  z parc. č. 1362/65,  k parc. č. 51/2,  trvalý  travní  porost,
o výměře  190 m2,  k parc. č. 75/21,  vodní  plocha,  koryto  vodního  toku  umělé,  o výměře  47 m2,
k parc. č. 51/4,  trvalý  travní  porost,  o výměře  92 m2,  k parc. č. 1270/33,  vodní  plocha,  koryto
vodního  toku  umělé,  o výměře  131 m2,  a  k parc. č. 427/21,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,
o výměře 675 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

9. schvaluje  uzavření  směnné smlouvy s  Jaroslavem Javorským, bytem Běleč  12,  kde Obec Běleč
převádí na Jaroslava Javorského vlastnické právo k parc. č. 1172/1, orná půda, o výměře 2964 m2, a
Jaroslav Javorský převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1363/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 34 m2, vydělené z parc. č. 1363/1, k parc. č. 1362/52, ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  227 m2,  k parc. č. 1363/2,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,
o výměře 203 m2, k nově vzniklé parc. č. 1360/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2,
vydělené z parc. č. 1360/1, k parc. č. 1362/53, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 352 m2,
k parc. č. 1360/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 291 m2, a k parc. č. 92, trvalý travní porost,
o výměře 657 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

10. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Martinem Rosolem, bytem Řemíčov 30, kde Obec Běleč
převádí na Martina Rosola vlastnické právo k parc. č. 1699/21, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 2299 m2, k parc. č. 1107/1, orná půda, o výměře 1831 m2, a k nově vzniklé parc. č. 333/4,
trvalý travní porost, o výměře 434 m2, vydělené z parc. č. 1360/1, a Martin Rosol převádí na Obec
Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 347/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
217 m2,  vydělené  z parc. č. 347,  k parc. č. 427/11,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
699 m2,  k parc. č. 1654/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  98 m2,  k nově  vzniklé
parc. č. 1362/71, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 54 m2, vydělené z parc. č. 1362/36,
k nově  vzniklé  parc. č. 1632/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  74 m2,  vydělené
z parc. č. 1632/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1370/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
131 m2,  vydělené  z parc. č. 1370/1,  k nově  vzniklé  parc. č. 1351/5,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  o výměře  149 m2,  vydělené  z parc. č. 1351/1,  k nově  vzniklé  parc. č. 1351/2,  trvalý
travní porost,  o výměře 87 m2,  vydělené z parc. č. 1351/2,  k nově vzniklé parc. č. 1351/4,  ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m2, vydělené z parc. č. 1351/2, a k parc. č. 1351/3, trvalý
travní porost, o výměře 1536 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

11. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné s Petrem Kubálem, bytem Běleč 5, kde po
vypracování geometrických plánů Obec Běleč převede na Petra Kubáleho vlastnické právo k části
parc. č. 809/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 650 m2,  k části parc. č. 809/6, ostatní
plocha,  neplodná  půda,  o výměře  cca  520 m2,  a  k části  parc. č. 1642/1,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře cca 100 m2, a Petr Kubále převede na Obec Běleč vlastnické právo k části
parc. č. 1362/35, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 244 m2, k části parc. č. 1633/2,
trvalý travní porost, o výměře cca 152 m2, a k části parc. č. 1633/2, trvalý travní porost, o výměře
cca 250 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

12. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné s Václavem Králem, bytem Běleč 40, kde
po vypracování geometrického plánu Obec Běleč převede na Václava Krále vlastnické právo k části
parc. č. 175/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 230 m2, a Václav Král převede na Obec Běleč
vlastnické právo k podílu 1/36 na parc. č. 427/16,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
31 m2,  k  podílu  1/2  na  nově  vzniklé  parc. č. 1699/68,  ostatní  plocha,  silnice,  o výměře  140 m2,
vydělené z parc. č. 1699/68, a k podílu 1/2 na parc. č. 1207/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
122 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice.
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Zastupitelstvo obce na svém 35. zasedání dne 26. září 2017
1. určuje ověřovateli zápisu Tomáše a Zdeňka Kubáleho a zapisovatelem Stanislava Šmejkala,
2. schvaluje program 35. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schvaluje rozpočtové opatření 9/2017 – zvýšení a snížení výdajů o 10 800 Kč, změny ve výdajích v

rámci paragrafů ve výši 39 790 Kč,
4. schvaluje uzavření darovací smlouvy s Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných

hasičů Běleč, IČ 65942990, na darování částky ve výši 20 000 Kč,
5. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Josefem Hájkem a Janou Hájkovou, bytem Bzová 29, kde

Obec  Běleč  převádí  na  Josefa  Hájka  a  Janu  Hájkovou  vlastnické  právo  k nově  vzniklé
parc. č. 1699/71, ostatní plocha,  silnice,  o výměře 524 m2,  vydělené z parc. č. 1699/71 ,  a k nově
vzniklé parc. č. 1194/2, orná půda, o výměře 87 m2, vydělené z parc. č. 1194/2, a Josef Hájek a Jana
Hájková  převádí  na  Obec  Běleč  vlastnické  právo  k parc. č. 1699/65,  ostatní  plocha,  silnice,
o výměře 180 m2, k parc. č. 1699/66, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m2, a k nově
vzniklé parc. č. 1191/2, orná půda, o výměře 102 m2, vydělené z parc. č. 1191, vše katastrální území
Běleč u Mladé Vožice,

6. schvaluje  žádost  Státnímu  pozemkovému  úřadu  a  souhlasí  s  bezúplatným  převodem  pozemku
parc. č. 1362/32,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o  výměře  30  m2,  části  pozem-ku
parc. č. 1362/63, orná půda, o výměře 26 m2, části pozemku parc. č. 1704, orná půda, o výměře 22
m2, části pozemku parc. č. 1705/1, orná půda, o výměře 35 m2, a části pozemku parc. č. 1706/1, orná
půda, o výměře 73 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice,

7. schvaluje vzor smlouvy o spolupráci při realizaci programu budování a zajištění provozu domovních
čistíren odpadních vod (DČOV) s podporou národního programu životní prostředí.

Zastupitelstvo obce na svém 36. zasedání dne 26. října 2017
1. určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Marcela Fialu a zapisovatelem Stanislava Šmejkala,
2. schvaluje program 36. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schvaluje smlouvu o sdružení finančních prostředků dle § 1746 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sb.

mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Městem Mladá Vožice a Obcí Běleč, finanční
plnění Obce Běleč do 1 350 000 Kč,

4. bere na vědomí rozpočtové opatření 10/2017 – zvýšení příjmů o 2 000 Kč, zvýšení výdajů o 2 500
Kč, snížení výdajů o 500 Kč a změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 9 390 Kč,

5. schvaluje rozpočtové opatření 11/2017 – zvýšení příjmů o 193 000 Kč, snížení příjmů o 200 000 Kč,
zvýšení výdajů o 1 429 070 Kč a snížení výdajů o 1 436 070 Kč,

6. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1002981747 od České republiky, Státního
pozemkového úřadu o převodu pozemků parc. č. 1284/4 a parc. č. 1284/39,

7. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1012991747 od České republiky, Státního
pozemkového úřadu o převodu pozemků parc. č. 1699/46, parc. č. 1699/47, parc. č. 1699/49, nově
vzniklou parc. č. 1699/60, nově vzniklou parc. č. 1699/63, parc. č. 1699/73 a nově vzniklou parc. č.
1699/86,

8. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Pavlem Krejčím, bytem Běleč 6, kde Obec Běleč převádí na
Pavla  Krejčího  vlastnické  právo  k parc. č. 175/3,  trvalý  travní  porost,  o výměře  493  m2,  a
k parc. č. 1356/7, trvalý travní porost,  o výměře 3115 m2,  a Pavel Krejčí převádí na Obec Běleč
vlastnické právo k parc. č. 51/2, trvalý travní porost, o výměře 190 m2, k parc. č. 51/4, trvalý travní
porost,  o výměře 92 m2,  k parc. č. 427/21,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře 675 m2,
k parc. č. 1270/33, vodní plocha, koryto vodního plochu umělé, o výměře 131 m2, k parc. č. 1358/2,
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 105 m2, vydělené z parc. č. 1358/2, k parc. č. 1358/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m2, vydělené z parc. č. 1358/2, k parc. č. 1362/46, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2, k parc. č. 1362/55, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 244 m2,  k nově vzniklé parc. č. 1362/87, ostatní  plocha,  ostatní komunikace,  o výměře
176 m2,  vydělené  z parc. č. 1362/65,  k  nově  vzniklé  parc. č. 1372/2,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 193 m2, vydělené z parc. č. 1372, k nově vzniklé parc. č. 1372/3, orná půda,
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o výměře  123 m2,  vydělené  Geometrickým  plánem  253  z parc. č. 1372,  k nově  vzniklé
parc. č. 1405/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 124 m2, vydělené z parc. č. 1405/1, a
k parc. č. 1637/10, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 30 m2, vše katastrální území Běleč
u Mladé Vožice; zastupitelstvo zrušuje usnesení 68/2017,

9. schvaluje  sloučení  pozemků  parc. č. 157/1  a  parc. č. 157/2;  parc. č. 163  a  parc. č. 162/3;
parc. č. 929/1 a parc. č. 929/3; parc. č. 1349/6 a parc. č. 1349/8; parc. č. 1349/19, parc. č. 1349/18,
parc. č. 1349/20,  parc. č. 1349/21,  parc. č. 1349/22  a  parc. č. 1349/23;  parc. č. 1199/1,
parc. č. 1199/2, parc. č. 1699/74, parc. č. 1699/75 a parc. č. 1699/76; parc. č. 1657/2 a parc. č. 1726;
parc. č. 1657/3  a  parc. č. 1727;  parc. č. 1657/4,  parc. č. 427/9  a  parc. č. 1728;  parc. č. 1356/9,
parc. č. 1356/10,  parc. č. 1314/3  a  parc. č. 1314/4;  parc. č. 1643/1  a  parc. č. 932/4;  parc. č. 1664,
parc. č. 569/2  a  parc. č. 569/6;  parc. č. 930/3  a  parc. č. 930/4;  parc. č. 1669/1,  parc. č. 1669/3,
parc. č. 1669/4 a parc. č. 1669/8, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

10. schvaluje uzavření kupní smlouvy s Marií Sanitrákovou, bytem Benešov, kde Marie Sanitráková
převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1179/51, orná půda, o výměře 60 m2,
vydělené z parc. č. 1179/13, k parc. č. 1636/9, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 15 m2, a
k podílu 1/18 na parc. č. 427/16, orná půda, o výměře 31 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé
Vožice, za cenu 1650 Kč,

11. schvaluje  žádost  Státnímu pozemkovému úřadu  a  souhlasí  s  bezúplatným převodem pozemku
parc. č. 1699/63, ostatní plocha, silnice, o výměře 95 m2, pozemku parc. č. 1699/60, ostatní plocha,
silnice, o výměře 70 m2, a pozemku parc. č. 1699/36, orná půda, o výměře 714 m2, vše katastrální
území Běleč u Mladé Vožice,

12. schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku: inv. č.  1997-002 - Žebřík kovový v pořizovací ceně
12 500 Kč, inv. č. 2012-001 - Zálohovací hardware – UPS, 2x disk v pořizovací ceně 8 761 Kč, inv.
č.  2009-001  -  Hasičská  uniforma  v  pořizovací  ceně  8 850,03  Kč,  inv.  č.  2009-002  -  Hasičská
uniforma v pořizovací ceně 8 850,03 Kč, inv. č. 2009-003 - Hasičská uniforma v pořizovací ceně
8 850,03 Kč, inv. č. 2009-004 - Hasičská uniforma v pořizovací ceně 8 850,03 Kč, inv. č. 2009-005 -
Hasičská  uniforma  v  pořizovací  ceně  8 850,03  Kč,  inv.  č.  2009-007  -  Hasičská  uniforma  v
pořizovací ceně 9 800,05 Kč, inv. č. 2009-008 - Hasičská uniforma v pořizovací ceně 9 800,05 Kč a
inv. č. 2009-009 - Hasičská uniforma v pořizovací ceně 9 800,04 Kč k 26.10.2017; zastupitelstvo
schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku na účtu 042 0016 - Kanalizace Souhrady
v pořizovací ceně 41 400 Kč k 26.10.2017,

13. nahrazuje  usnesení  číslo  30/2014/II  a  schvaluje,  že  pozvánka  na  další  zasedání  bude  členům
zastupitelstva doručena formou SMS, pokud člen zastupitelstva předá starostovi telefonní číslo.

Zastupitelstvo obce na svém 37. zasedání dne 7. prosince 2017
1. určuje ověřovateli zápisu Tomáše Kubáleho a Hanu Rychlou a zapisovatelem Stanislava Šmejkala,
2. schvaluje program 37. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.září 2017,
4. bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. září 2017,
5. bere na vědomí rozp. op. 12/2017 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 12 000 Kč,
6. bere na vědomí rozpočtové opatření 13/2017 – zvýšení a snížení výdajů o 9 690 Kč, změny ve

výdajích v rámci paragrafů ve výši 15 980 Kč,
7. schvaluje uzavření směnné smlouvy s Martinem Rosolem, bytem Řemíčov, kde Obec Běleč převádí

na Martina Rosola vlastnické právo k parc. č. 156/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 72 m2, k parc.
č. 332/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 129 m2, k nově vzniklé parc. č. 333/4, trvalý
travní porost, o výměře 434 m2, k parc. č. 1107/1, orná půda, o výměře 1831 m2, k parc. č. 1699/20,
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře 123 m2,  k parc.  č. 1699/21,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 2299 m2, a Martin Rosol převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově
vzniklé  parc.  č. 347/2,  trvalý  travní  porost,  o výměře  217 m2,  k parc.  č. 427/11,  ostatní  plocha,
ostatní komunikace, o výměře 699 m2, k nově vzniklé parc. č. 1351/2, trvalý travní porost, o výměře
87 m2,  k parc.  č. 1351/3,  trvalý travní porost,  o výměře 1536 m2,  k nově vzniklé parc.  č. 1351/4,
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ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m2, k nově vzniklé parc. č. 1351/5, ostatní plocha,
ostatní  komunikace,  o výměře  156 m2,  k nově  vzniklé  parc.  č. 1362/71,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 54 m2, k nově vzniklé parc. č. 1370/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 131 m2, k parc. č. 1610/3, trvalý travní porost, o výměře 54 m2, k parc. č. 1632/3, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m2, a k parc. č. 1654/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 319 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

8. schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č. 1/2017,  o  místním  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

9. schvaluje nařízení obce Běleč č. 1 /2017 o zimní údržbě komunikací,  kterým se stanoví rozsah,
způsob a lhůty odstraňování  závad ve schůdnosti  chodníků,  místních komunikací  a  průjezdních
úseků  silnic  a  kterým se  vymezují  úseky  místních  komunikací,  na  kterých  se  pro  jejich  malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,

10. schvaluje poskytnutí příspěvku Diakonii ČCE – středisko Rolnička, IČ 47268701, pro rok 2018
ve výši 18 000 Kč,

11. zamítá poskytnutí příspěvku společnosti Ochrana fauny České republiky o.p.s.,
12. zamítá poskytnutí příspěvku spolku PREVENT, z.s.,
13. neschvaluje poskytnutí příspěvku spolku MAS Krajina srdce, z.s.,
14. schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č. 1/2017,  o  místním  poplatku  za  provoz  systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
15. k 31. prosinci 2017 odvolává předsedu a člena kontrolního výboru Zdeňka Kubáleho, k  1. lednu

2018 volí předsedou kontrolního výboru Jaroslava Čecha od a určuje, že odměny jsou stanoveny
usnesením zastupitelstva obce číslo 14/2014/II ze dne 31. října 2014,

16. schvaluje poskytnutí dotace Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Venkov ve výši 14 155 Kč a
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Běleč.

Zastupitelstvo obce na svém 38. zasedání dne 27. prosince 2017
1. určuje ověřovateli zápisu Marcela Fialu a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava Šmejkala,
2. schvaluje program 38. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schvaluje poskytnutí daru MAS Krajina srdce, z.s., IČ 26663503, pro rok 2018 ve výši 1 730 Kč,
4. schvaluje poskytnutí daru Mysliveckému spolku Běleč, IČ 26551021, ve výši 4 000 Kč,
5. zamítá poskytnutí příspěvku společnosti Domácí hospic Jordán o.p.s.,
6. bere na vědomí rozpočtové opatření 14/2017 – zvýšení a snížení výdajů o 4 000 Kč, změny ve

výdajích v rámci paragrafů ve výši 7 730 Kč,
7. schvaluje rozpočtové opatření 15/2017 – zvýšení a snížení výdajů o 126 000 Kč, změny ve výdajích

v rámci paragrafů ve výši 1 450 Kč,
8. schvaluje  schodkový  rozpočet  na  rok  2018  –  příjmy  ve  výši  5 600 000 Kč,  výdaje  ve  výši

6 800 000 Kč, financování 1 200 000 Kč ze zůstatku finančních prostředků minulých let,
9. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020,
10. schvaluje uzavření kupní smlouvy na nemovitou věc s Marií Sanitrákovou, bytem Benešov, kde

Marie Sanitráková převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 1270/13, vodní plocha, koryto
vodního toku umělé, o výměře 39 m2, parc. č. 1270/24, vodní plocha, koryto vodního toku umělé,
o výměře  118 m2,  parc. č. 1270/46,  vodní  plocha,  koryto  vodního  toku  umělé,  o výměře  74 m2,
parc. č. 1284/19,  trvalý  travní  porost,  o výměře  1677 m2,  parc. č. 1284/48,  trvalý  travní  porost,
o výměře 1814 m2, a parc. č. 1284/49, trvalý travní porost, o výměře 198 m2, vše katastrální území
Běleč u Mladé Vožice,

11. schvaluje uzavření dohod o provedení práce pro rok 2018,
12. schvaluje žádost  o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (Rekonstrukce místní

komunikace Do Souhrad) ve výši 250 000 Kč, celkové náklady projektu 500 000 Kč,
13. schvaluje žádost o dotaci z programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

obcí Jihočeského kraje (Pořízení nové přenosné motorové stříkačky) ve výši 175 000 Kč, celkové
náklady projektu 250 000 Kč,
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14. schvaluje umístění telemetrické stanice u mostu pod Šelmberkem a pověřuje starostu dohodnout
přesné podmínky umístění telemetrické stanice.

Zastupitelstvo obce na svém 39. zasedání dne 15. února 2018
1. zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Tomáše  Kubáleho  a  zapisovatelem

Stanislava Šmejkala,
2. zastupitelstvo schvaluje program 39. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce v roce 2017,
4. zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2017,
5. zastupitelstvo zamítá poskytnutí příspěvku spolku Centrum LADA, z.s.,
6. zastupitelstvo schvaluje rozdělení prostředků na kulturní a sportovní akce v celkové výši 82 000 Kč.

Každou akci bude mít na starosti jedna zodpovědná osoba, výdaje rozdělí zvlášť na ceny do soutěží,
materiál, služby a občerstvení a doklady k proplacení opatří soupiskou a sepíše článek o akci do
zpravodaje,

7. zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 1/2018 – zvýšení příjmů a výdajů o 26 500 Kč,
8. zastupitelstvo  schvaluje  rozpočtové  opatření  2/2018  –  zvýšení  příjmů  o  153 500 Kč,  zvýšení

financování o 140 000 Kč, zvýšení výdajů o 293 500 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve
výši 745 Kč,

9. zastupitelstvo  schvaluje  sloučení  pozemků parc.  č.  1284/2,  1284/3,  1284/4,  1699/82 a  1699/83,
sloučení pozemků parc. č. 1284/37, 1284/38 a 1284/39, sloučení pozemků parc. č. 1702/5, 1636/9,
1637/10 a 1641/14, sloučení pozemků parc. č. 427/18, 427/19, 427/20, 427/21, 427/22 a 427/23,
sloučení pozemků parc.  č.  427/11,  1654/3,  427/12,  1654/4 a 427/13,  sloučení pozemků parc.  č.
1702/1, 1702/6 a 1284/71, sloučení pozemků parc. č. 1702/9, 1635/47, 1362/33, 1634/12, 1362/69 a
1634/11, sloučení pozemků parc. č. 1362/71 a 1632/3, sloučení pozemků parc. č. 1362/74, 1629/3,
1628/3, 1362/75, 1627/3, 1626/3 a 1625/3, sloučení pozemků parc. č. 1349/6 a 1349/9, sloučení
pozemků parc. č.  1362/76, 1372/2,  1371/2, 1299/6,  1362/78, 1370/3,  1362/79,  1369/4, 1362/50,
1369/3, 1368/4, 1362/51 a 1368/3, sloučení pozemků parc. č. 1299/5, 1362/47, 1362/48, 1362/49,
1370/2,  1369/2 a 1368/2,  sloučení  pozemků parc.  č.  1356/8,  1357/2,  1358/2 a 1359/2,  sloučení
pozemků parc. č. 1362/54, 1359/4, 1362/55, 1358/4, 1362/56, 1357/4, 1356/12, 1362/80, 1355/4,
1349/34,  1355/5,  1362/58,  1354/4,  1354/5,  1353/4,  1362/59,  1353/5,  1353/6,  1352/5,  1362/82,
1352/6, 1351/4, 1362/83 a 1351/5, sloučení pozemků parc. č.  1356/1, 1354/3, 1353/3 a 1352/3,
sloučení pozemků parc.  č.  1355/3,  1354/2,  1353/2,  1352/2 a 1351/2,  sloučení pozemků parc.  č.
1403/2,  1404/3,  1362/86,  1405/3,  1362/87,  1406/4,  1362/66,  1406/3,  1407/4,  1362/67 a 1407/3,
sloučení  pozemků  parc.  č.  1270/29  a  1270/30,  sloučení  pozemků  parc.  č.  1270/41  a  1270/42,
sloučení  pozemků parc.  č.  1699/30,  1172/6,  1699/86,  569/24,  1172/5,  1184/3,  1699/5,  1699/41,
1179/56,  1699/45,  1699/67,  1179/55,  1699/46,  1699/47,  1179/54,  1699/48,  1179/53,  1699/49,
1179/52,  1699/50,  1179/51,  1699/51,  1699/96,  1179/50,  1699/53,  1179/49,  1699/54,  1179/48,
1699/57,  1699/60,  1699/98,  1699/99,  1699/61,  1699/62,  1699/63,  1699/64,  1699/100,  1699/101,
1699/108, 1699/103, 1179/47, 1171/3, 1699/72, 1699/73, 1193/2, 1194/4, 1699/106, 1195/3, 1205/3
a 1699/105, sloučení pozemků parc. č. 1699/8, 1699/104, 1699/109, 1699/102, 1699/65, 1699/66,
1699/59 a 1699/58, sloučení pozemků parc. č. 569/16, 545/2 a 544/2, sloučení pozemků parc. č.
1700/1 a 1700/2, sloučení pozemků parc. č. 1195/1, 1194/3 a 1193/3, a sloučení pozemků parc. č.
1191/2, 1190/2 a 1189/2,

10. zastupitelstvo zamítá výzvu zastupitelům obcí a měst od Patrika Korandy,
11. zastupitelstvo projednalo informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí bez

dalšího usnesení,
12. zastupitelstvo  schvaluje  žádost  o  dotaci  z  programu  "Podpora  rekonstrukcí  a  oprav  požárních

nádrží  (návesních  rybníčků)  v  obcích"  na  projekt  "Rekonstrukce  západní  strany požární  nádrže
Běleč" ve výši 200 000 Kč, celkové náklady projektu 302 000 Kč,

13. zastupitelstvo  schvaluje  žádost  o  dotaci  z  programu  "Rozvoj  hospodářsky  slabých  oblastí
Jihočeského kraje" na projekt "Oprava společenské místnosti a bývalé prodejny vč. vybavení" ve
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výši 160 000 Kč, celkové náklady projektu 200 000 Kč,
14. zastupitelstvo  schvaluje  žádost  o  dotaci  z  programu  „Neinvestiční  dotace  pro  jednotky  sborů

dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na projekt „Zlepšení požární ochrany JSDHO Běleč“
ve výši 39 600 Kč, celkové náklady projektu 44 000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 40. zasedání dne 8. března 2018
1. zastupitelstvo  určuje  ověřovateli  zápisu  Hanu  Rychlou  a  Tomáše  Kubáleho  a  zapisovatelem

Stanislava Šmejkala,
2. zastupitelstvo schvaluje program 40. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  směnné  s  Hanou  Doležalovou,  trvale  bytem  Mladá

Vožice, 28. října 529, kde Obec Běleč převádí na Hanu Doležalovou vlastnické právo k nově vzniklé
parc. č. 1414/3, trvalý travní porost, o výměře 1173 m2, a Hana Doležalová převede na Obec Běleč
vlastnické právo k parc. č. 1362/68, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 243 m2, k nově
vzniklé  parc. č. 1362/73,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  154 m2,  vydělené
z parc. č. 1362/37,  k nově  vzniklé  parc. č. 1408/3,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře
67 m2,  vydělené  z parc. č. 1408/2,  k nově  vzniklé  parc. č. 1408/4,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  o výměře  13 m2,  vydělené  z parc. č. 1408/1,  k nově  vzniklé  parc. č. 1631/4,  ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  o výměře  57 m2,  vydělené  z parc. č. 1631/1,  a  k nově  vzniklé
parc. č. 1631/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m2, vydělené z parc. č. 1631/2, vše
katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

4. zastupitelstvo schvaluje sloučení pozemků parc. č. 1139 a 1115/25, sloučení pozemků parc. č. 1200 a
1201/1, sloučení pozemků parc. č. 1201/3 a 1699/1, sloučení pozemků parc. č. 1115/19 a 1115/21 a
sloučení pozemků parc. č. 1195/2 a 1699/6, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,

5. I.  zastupitelstvo bere na vědomí dokumentaci změny č.  2 územního plánu Běleč, kdy kompletní
podoba dokumentace změny je přílohou tohoto materiálu; II. zastupitelstvo konstatuje že změna č. 2
územního plánu Běleč není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v platném
znění,  s  Politikou  územního  rozvoje  České  republiky  ve  znění  její  aktualizace,  se  stanovisky
dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeského
kraje,  jak  je  prokázáno  v  odůvodnění  změny  územního  plánu;  III.  zastupitelstvo  rozhodlo  o
vypořádání námitek tak, jak je uvedeno v kap. „15 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného
odůvodnění“ na str. 25-26 odůvodnění územního plánu, tj. nevyhovět námitce p. Jaroslava Čecha a
vyhovět námitce PhDr. Oswalda Schorma v případě p.p.č. 1084/2 (nový rybník), vyhovět v případě
p.p.č.  1068/4,  1068/5  a  1068/6 (plochy smíšené obytné)  a  nevyhovět  v případě  p.p.č.  1033/4 a
1034/4 (plochy smíšené obytné na úkor lesa); IV. zastupitelstvo bere na vědomí ad a) že během
projednávání návrhu změny dle ust. § 52 stavebního zákona nebyly uplatněny žádné připomínky, ad
b) vypořádání připomínky Obce Běleč ze dne 24. 10. 2016 uplatněné během společného projednání
návrhu  změny  dle  ust.  §  50  stavebního  zákona  tak,  jak  je  uvedeno  v kap.  „16.  Vyhodnocení
připomínek“  na  str.  27-28  odůvodnění  změny,  kdy  zastupitelé  se  způsobem  vypořádání  této
připomínky výslovně souhlasí;  V.  zastupitelstvo vydává změnu č.  2  územního plánu Běleč;  VI.
zastupitelstvo  ukládá  starostovi  obce,  prostřednictvím  pořizovatele,  zajistit  zveřejnění  vydaného
opatření obecné povahy na úřední desce dle ustanovení § 173 správního řádu a splnění činností
konaných po vydání územního plánu (zejména požadavků § 162, § 165 a § 168 stavebního zákona)
vč. zajištění zpracování úplného znění územního plánu po změně č. 2 dle ust. § 55c stavebního
zákona,

6. zastupitelstvo schvaluje podání žádosti ve věci určení právního vztahu, o deklaraci veřejně přístupné
účelové komunikace Běleč – Stehlovy ve smyslu § 142 správního řádu.

Další usnesení ze zasedání zastupitelstva 12. dubna, 26. dubna, 17. května, 31. května, 7. června
a 28. června 2018 budou uveřejněna v příštím čísle zpravodaje. Ten vyjde během srpna.
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Bělečské kulturní léto 2018

pátek 29. 06. 2018 20:00 Koncert sboru mladovožických učitelek
21:00 Taneční skupina Čtverylka Tábor

pátek 29. 06. 2018 21:30 Bajkeři
Komedie, Česko, 2017, 95 min – Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou
tráví  většinu  času  ve  světě  sociálních  sítí.  Vztahy  pro  ně  představují  chaty  s  virtuálními
dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a
největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni
vydat na dvousetkilometrový cyklovýlet.

pátek 27. 07. 2018 21:15 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Komedie,  Česko,  2018,  83  min –  "To tedy byl  porod!"  vzdychnete  si,  když  se  vám něco
nepodaří lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. "To tedy byl porod!" je přesná definice nejen vstupu
naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu
najít pravou lásku.

pátek 10. 08. 2018 21:00 Tátova Volha
Komedie/Drama, Česko, 2018, 90 min – Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla.  Ludvík
se  jí  ani  nestačil  svěřit  s  tím,  že  kromě  jejich  dcery  Terezy,  má  ještě  stejně  starého
nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba.
Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se život sype pod
rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne.

Pátek 24. 08. 2018 20:00 Taneční skupina Čtverylka Tábor

pátek 24. 08. 2018 21:00 Čertoviny
Pohádka, Česko, 2017, 101 min – Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili,
ale  protože  si  k  práci  neuměli  šikovně  zajít,  navzájem si  překáželi  a  klopýtali  jeden  přes
druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc
při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s
hříšnou duší. Toho využila hříšná duše.

pátek 31. 08. 2018 21:00 Dvě nevěsty a jedna svatba
Komedie, Česko, 2018, 89 min – Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná
televizní  moderátorka,  ale  ve  vztazích  má  dar  přitahovat  samé  blbce.  Naopak  její  sestra
Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé
době za rodinou do své rodné vesničky.
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