
 Z á p i s

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného dne 10. listopadu 2010, od 19:00 hodin.

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení 
člena zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o  
změně některých zákonů, v platném znění.

Zasedání zastupitelstva zahájil  dosavadní starosta Josef Bartůněk, přivítal přítomné a předal  slovo 
nejstaršímu členovi zastupitelstva Josefu Marešovi (dále „předsedající“), který dále bude řídit dnešní  
zasedání zastupitelstva.

Pan Mareš konstatoval,  že podle prezenční listiny jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a 
zastupitelstvo je schopné usnášet se.

Předsedající přečetl rezignaci na funkci člena zastupitelstva, kterou 30. 10. 2010 předala na obecní 
úřad Marie Bednářová. Paní Bednářová svůj mandát postupuje prvnímu náhradníkovi na kandidátní 
listině panu Josefu Hájkovi, Bzová č. p. 29.

Předsedající v souladu s §69 odst. 2 zákona o obcích vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu.
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v  zájmu obce a jejích občanů 
a řídit  se Ústavou a zákony České republiky.“ a  jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke  
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).  Žádný člen 
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Předsedající  určil  ověřovateli  zápisu  z dnešního  zasedání  Pavla  Krejčího  a  Rudolfa  Šedivého 
a zapisovatelem Marii Melicharovou.

Hlasování o určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:   pro   7,   proti   0,   zdržel se   0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 1/2010
zastupitelstvo určuje ověřovateli  zápisu Pavla Krejčího a Rudolfa Šedivého a zapisovatelem Marii 
Melicharovou.

Předsedající  seznámil  přítomné  s návrhem  programu  v souladu  s informací  o  konání  ustavujícího 
zasedání, zveřejněnou na úřední desce a elektronické úřední desce od 2. 11. do 10. 11. 2010.

Hlasování o předloženém návrhu programu:   pro   7,   proti   0,   zdržel se   0.
Usnesení bylo přijato.



Usnesením č. 2/2010
zastupitelstvo schvaluje  program ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Běleč:

1. Volba starosty a místostarosty
a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) Volba starosty
c) Volba místostarosty

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) Volba členů finančního a kontrolního výboru

3.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
4. Diskuse

1. Volba starosty a místostarosty:

Předsedající  konstatoval, že způsob volby je veřejný, pokud nebyl podán návrh na změnu. Způsob 
volby bude veřejným hlasováním, zvednutím ruky. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání 
návrhů na funkci starosty obce Běleč. Pan Pavel Krejčí navrhuje na funkci starosty pana Stanislava 
Šmejkala. Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu. Další návrhy nebyly předneseny.

Hlasování:   pro   6,   proti   0,   zdržel  se   1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 3/2010
zastupitelstvo volí starostou obce Běleč Stanislava Šmejkala, Běleč č. p. 41.

Předsedající předal slovo nově zvolenému starostovi (dále „předsedající“).

Nově zvolený starosta přistoupil k dalšímu bodu jednání - volba místostarosty. Vyzval přítomné členy 
zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty obce Běleč. Na funkci místostarosty navrhl 
předsedající pana Josefa Hájka, Bzová č. p. 29. Další návrhy nebyly předneseny.

Hlasování:   pro   6,   proti   0,   zdržel  se   1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 4/2010
zastupitelstvo volí místostarostou obce Běleč  Josefa Hájka, Bzová č. p. 29.

Starosta poděkoval za zvolení a vyslovil poděkování bývalému starostovi panu Josefu Bartůňkovi, který 
vykonával funkci celkem tři volební období. Pan Šmejkal kladně hodnotil činnost zastupitelstva na tak 
malé obci, aktivity hasičů, divadelního spolku a práce s dětmi.

Místostarosta poděkoval za zvolení, zmínil se o úkolech, které nové zastupitelstvo čekají (je třeba řešit 
silnici do Bzové, dořešit spor kolem obecních lesů, věnovat se údržbě vodovodů).



2. Zřízení finančního a kontrolního výboru

Předsedající konstatoval, že zřízení kontrolního a finančního výboru v obci je povinné.

Předsedající přečetl společný návrh zastupitelů na složení kontrolního výboru, který bude tříčlenný, 
jeho předsedou bude Josef  Mareš,  Běleč č.  p.  43, a členy Jan Kubále,  Běleč č.  p.  25, a Jaroslava  
Svobodová, Běleč č. p. 33. Další návrhy nebyly předneseny.

Hlasování:   pro   6,   proti   1,   zdržel  se   0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 5/2010
zastupitelstvo schvaluje zřízení tříčlenného kontrolního výboru ve složení:

předseda Josef Mareš, Běleč č. p. 43,
člen Jan Kubále, Běleč č. p. 25,
členka Jaroslava Svobodová, Běleč č. p. 33.

Předsedající  přečetl společný návrh zastupitelů na složení finančního výboru, který bude tříčlenný, 
jeho předsedou bude Marcel Fiala, Běleč č. p. 38, a členy Marie Bednářová, Bzová č. p. 13, a Zlata  
Břendová, Běleč č. p. 13. Další návrhy nebyly předneseny.

Hlasování:   pro   7,   proti   0,   zdržel  se   0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 6/2010
zastupitelstvo schvaluje zřízení tříčlenného finančního výboru ve složení:

předseda Marcel Fiala, Běleč č. p. 38,
členka Marie Bednářová, Bzová č. p. 13,
členka Zlata Břendová, Běleč č. p. 13.

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Starosta pan Stanislav Šmejkal navrhuje, aby odměny členů zastupitelstva zůstaly ve stejné výši jako 
v minulém volebním období:
Stanislav Šmejkal, starosta 6.000,- Kč
Josef Hájek, místostarosta 4.000,- Kč
Josef Mareš, předseda kontrolního výboru    710,- Kč
Marcel Fiala, předseda finančního výboru    710,- Kč
Pavel Krejčí, člen zastupitelstva    355,- Kč
Jaroslav Čech, člen zastupitelstva    355,- Kč
Rudolf Šedivý, člen zastupitelstva    355,- Kč

Hlasování :   pro   7,   proti   0,   zdržel se   0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 7/2010
zastupitelstvo  rozhodlo  o  odměnách  za  výkon  funkcí  neuvolněných  členů  zastupitelstva  dle 
předloženého návrhu. Odměny se přiznávají od 1. 11. 2010.



Starosta  pan  Stanislav  Šmejkal  předal  odstupujícímu  starostovi  panu  Josefu  Bartůňkovi  dárkový 
balíček, poděkoval mu za vše, co pro obec udělal, a vyzval ho ke spolupráci.

Místostarosta pan Josef Hájek poděkoval odstupující člence zastupitelstva a předsedkyni finančního 
výboru paní Marii Bednářové a předal jí dárkový balíček.

Odstupující starosta pan Josef Bartůněk poděkoval za dlouholetou spolupráci paní Marii Melicharové, 
účetní.

4. Diskuse

V diskusi vystoupila paní Jitka Váchová – návrh na jiné členy ve výborech, měli  by být zastoupeni i  
občané ze Bzové, světlo u nového chodníku před č. p. 10 oslňuje – urychleně řešit. Dále se ptala, kdo  
bude v dalším období dělat účetnictví obce.

Pan Zdeněk Kubále – zastupitelstvo by mělo zveřejnit program na volební období.

Je potřeba informovat občany – nástěnky, zpravodaj, webové stránky.

Starosta Stanislav Šmejkal ujišťuje, že občané budou o všem, co se v obci bude dít, informováni.

Pan Jaroslav Čech st.  – připomíná řešení míst, kde dochází  k zatopení rodinných domů při  silných 
deštích (Běleč u č. p. 37, č. p. 38).

Pan Jaroslav Šmíd navrhuje, co se týče záplav, řešení osevních postupů s majiteli pozemků.

Místostarosta pan Josef  Hájek,  navrhuje,  aby se konalo zasedání zastupitelstva také ve Bzové (na 
Nevadě).

V diskusi bylo předneseno mnoho podnětů, které by bylo v obci třeba řešit.

Starosta vyzývá občany, aby své připomínky a návrhy předávali písemně (bude zřízena schránka na  
obecním úřadě) nebo ústně členům zastupitelstva.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 11. 2010.

Zapisovatel Marie Melicharová ………………………………………..

Ověřovatelé Rudolf Šedivý ……………………………………….. dne ……………………………….

Pavel Krejčí ……………………………………….. dne ……………………………….

Starosta Stanislav Šmejkal ……………………………………….. dne ……………………………….


