
Z á p i s
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného dne 2. prosince 2010, od 19:00 hodin.

Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Hájek, Josef Mareš, Pavel Krejčí, Jaroslav Čech, Rudolf Šedivý
Omluven: Marcel Fiala

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Předsedající  určil  ověřovateli  zápisu z dnešního zasedání  Jaroslava Čecha a Josefa  Hájka,  zapisovatelem bude 
starosta Stanislav Šmejkal.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací o konání 2. zasedání, zveřejněnou na 
úřední desce a elektronické úřední desce od 25. 11. do 2. 12. 2010.

Hlasování o předloženém návrhu programu:   pro   6,   proti   0,   zdržel se   0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 8/2010
zastupitelstvo schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

1. Otevírání obálek – nabídky na zimní údržbu – pluhování
2. Schválení uzavření smlouvy na zimní údržbu – pluhování
3. Zpráva o hospodaření obce k 31. 10. 2010
4. Schválení rozpočtových změn
5. Schválení vnitřní směrnice – cestovní náhrady
6. Jmenování inventarizační komise
7. Jmenování zástupců - SMOOT Tábor
8. Jmenování zástupců - Mikroregion Venkov
9. Určení zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu

10. Žádosti o povolení vypouštění odpadní vody do kanalizace
11. Schválení zřizovací listiny JSDHO
12. Žádost Diakonie ČCE – středisko Rolnička o příspěvek na provoz
13. Schválení záměru rozšíření společenské místnosti v přízemí OÚ
14. Různé
15. Diskuse

1. Otevírání obálek – nabídky na zimní údržbu – pluhování

Předsedající konstatoval,  že byly doručeny 4 obálky s nabídkami do výběrového řízení a vybídl přítomné, aby  
zkontrolovali, že jsou obálky stále zalepené a neporušené. Bylo obesláno pět firem, z nich se zúčastnili tři, další 
firma se přihlásila na veřejnou výzvu. Zdeněk Šmíd se ptal na podmínky výběrového řízení a jakým způsobem 
bude hodnoceno, že někdo bude prohrnovat slabým traktorem dlouhou dobu, když jediným kritériem je hodinová 
cena. Jediným kritériem byla hodinová sazba práce traktoru. Po diskusi byly rozlepeny obálky s následujícími  
nabídkami:

Servis-technika-služby Soběslav, akciová společnost, Soběslav cena 696 Kč/hod,
Jaroslav Čech, Běleč 11 cena 480 Kč/hod,
Josef Bartůněk, Běleč 23 cena 800 Kč/hod,
Zdeněk Šmíd, Elbančice 2 cena 650 Kč/hod.

Nejnižší cenu nabídnul Jaroslav Čech. Josef Bartůněk se ptal, zda mají všechny firmy přiloženo čestné prohlášení.  
Předsedající zkontroloval, že všechny firmy čestné prohlášení přiložily.

2. Schválení uzavření smlouvy na zimní údržbu – pluhování

Nabídka s nejnižší  cenou byla nabídka Jaroslava Čecha. Předsedající upozornil  na střet  zájmů podle zákona o  
obcích – Jaroslav Čech je smluvním partnerem a zároveň bude o smlouvě hlasovat.



Hlasování:   pro   5,   proti   0,   zdržel  se   1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 9/2010
zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  s  Jaroslavem  Čechem,  Běleč  11  na  zimní  údržbu  – 
pluhování za cenu 480 Kč/hod. práce traktoru.

3. Zpráva o hospodaření obce k 31. 10. 2010

Zastupitelstvo se seznámilo se stavem hospodaření obce k 30. 10. 2010.

Daňové příjmy 1.616.589,00 Kč
Nedaňové příjmy      39.033,67 Kč
Přijaté dotace celkem    318.420,00 Kč
z toho: výkon státní správy      79.800,00 Kč

volby 2x      49.000,00 Kč
hospodaření lesy      49.620,00 Kč
chodník Běleč    140.000,00 Kč

Příjmy celkem 1.974.312,67 Kč
Výdaje celkem 2.747.443,63 Kč
Převod z podílového fondu    500.000,00 Kč

Bankovní účet 1.1.2010    414.163,49 Kč
Bankovní účet 31.10.2010    141.032,91 Kč
Vklad – podílový fond u KB    518.000,00 Kč

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

Usnesením č. 10/2010
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.10.2010.

4. Schválení rozpočtových změn

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové změny 6/08/2010, 7/09/2010, 8/10/2010 dle přílohy.

Hlasování:   pro   5,   proti   0,   zdržel  se   1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 11/2010
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny 6/08/2010, 7/09/2010, 8/10/2010.

5. Schválení vnitřní směrnice – cestovní náhrady

Zastupitelstvo projednalo směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad.

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

Usnesením č. 12/2010
zastupitelstvo  schvaluje  vnitřní  směrnici  č.  2  Směrnice  pro  poskytování  a  účtování  cestovních 
náhrad.



6. Jmenování inventarizační komise

Blíží se konec roku a bude nutné udělat roční inventuru. Zastupitelstvo navrhlo inventarizační komisi ve složení  
předseda Miloslav Břenda, členové Jiří Heřmánek a Pavel Krejčí.

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

Usnesením č. 13/2010
zastupitelstvo jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda Miloslav Břenda, členové Jiří Heřmánek 
a Pavel Krejčí.

7. Jmenování zástupců - SMOOT Tábor

Zástupci  obce ve Svazu měst  a obcí okresu Tábor jsou Josef Bartůněk a Marcel Fiala.  Členové zastupitelstva  
navrhují zástupce – starostu a místostarostu.

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

Usnesením č. 14/2010
zastupitelstvo jmenuje zástupce obce ve Svazu měst a obcí okresu Tábor, a to Stanislava Šmejkala a 
Josefa Hájka.

8. Jmenování zástupců - Mikroregion Venkov

Podobně jako v předchozím případě je potřeba jmenovat zástupce v Mikroregionu Venkov. Členové zastupitelstva  
navrhují zástupce – starostu a místostarostu.

Hlasování:   pro   5,   proti   0,   zdržel  se   1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 15/2010
zastupitelstvo jmenuje zástupce obce v Mikroregionu Venkov, a to Stanislava Šmejkala a Josefa 
Hájka.

9. Určení zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu

Pořizovatelem územního plánu je ORP Tábor a pověřeným zastupitelem byl  do voleb starosta Josef Bartůněk. 
Zastupitelé se dohodli, že územní plán bude mít v kompetenci starosta Stanislav Šmejkal.

Usnesení č. 16/2010:
1.  Zastupitelstvo obce schvaluje  v souladu s  §  6 odst.6)  písm.e),  v  souladu s  §  47 odst.  1)  a  4)  Zákona 
č.183/2006 Sb. zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Územního 
plánu Běleč a to Stanislava Šmejkala, starostu obce.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas určeného zastupitele obce Stanislava Šmejkala se spoluprací s  
pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu Běleč.
3.  Zastupitelstvo  obce  ukládá  určenému  zastupiteli  Stanislavu  Šmejkalovi,  aby  spolupracoval  s 
pořizovatelem na zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu Běleč.

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



10. Žádosti o povolení vypouštění odpadní vody do kanalizace

Jaroslav Bednář, Bzová 22 a Stanislav Šmejkal, Běleč 41 žádají o povolení vypouštění odpadních vod a napojení 
domovní ČOV na kanalizaci. Žádosti byly k dispozici. Stanislav Šmejkal oznámil střet zájmů podle zákona o střetu 
zájmů, je žadatelem a zároveň bude o žádosti hlasovat.

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

Usnesením č. 17/2010
zastupitelstvo  povoluje  napojení  domovní  ČOV a vypouštění  odpadních  vod do kanalizace  pro 
Jaroslava Bednáře, Bzová 22.

Hlasování:   pro   5,   proti   0,   zdržel  se   1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 18/2010
zastupitelstvo  povoluje  napojení  domovní  ČOV a vypouštění  odpadních vod do kanalizace  pro 
Stanislava Šmejkala, Běleč 41.

11. Schválení zřizovací listiny JSDHO

Nemáme zřízenou dle  informací  HZS Tábor  zásahovou jednotku.  Starosta  oznámil,  že  velitelem po schválení 
jmenuje Pavla Krejčího. Zřizovací listina i dohoda o členství byla k dispozici jak zastupitelům, tak občanům. Na  
místě byla opravena chyba v textu, na kterou upozornil Zdeněk Kubále.

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

Usnesením č. 19/2010
zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu JSDHO Běleč.

12. Žádost Diakonie ČCE – středisko Rolnička o příspěvek na provoz

Diakonie ČCE požádala obec o příspěvek na provoz střediska Rolnička na rok 2011 ve výši 18.000 Kč.

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

Usnesením č. 20/2010
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku Diakonii ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi ve 
výši 18.000,- Kč.

13. Schválení záměru rozšíření společenské místnosti v přízemí OÚ

SDH Běleč nabídlo brigádní výpomoc při stavebních úpravách ve společenské místnosti v přízemí obecního úřadu  
podle projektu Ing. Ludmily Dvořákové. Po diskusi navrhl starosta částku 25.000,- Kč ke schválení.

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

Usnesením č. 21/2010
zastupitelstvo  schvaluje  rozšíření  společenské  místností  v  přízemí  OÚ  podle  projektu  Ing. 
Dvořákové. Cena stavebních prací nepřekročí 25.000 Kč.



14. Různé

a) Silnice Běleč – Bzová

Silnice  Běleč  -  Bzová,  přesněji  od  křižovatky na  Bzovou  a  Elbančice  pod  Bělčí  ke  křižovatce  ve  Bzové  je 
evidována jako místní komunikace ve vlastnictví obce. V letošním roce došlo k přeznačení silnice druhé třídy 
II/137 zpět do dřívějšího koridoru Běleč - Elbančice - Vilice. Silnice Bzová - Vilice je silnicí třetí třídy III/13715.  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JK) se bude od letošní  zimy starat  o komunikace,  které má v  
kompetenci, tj. o silnice druhé a třetí třídy. Obecní silnice Běleč – Bzová nebude SÚS JK pluhována ani posypána. 
Prohrnování silnice obec zajistila schválením smlouvy o zimní údržbě - pluhováním, případný posyp není vyřešen. 
Místostarosta obce Josef Hájek dohodl s SÚS JK Tábor návrh smlouvy na období 1.12.2010 - 31.3.2011. Cena za 
jedno posypání činí 600 Kč.

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

Usnesením 23/2010
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s SÚS JK na období 1. 12. 2010 - 31. 3. 2011.

b) Pracovní smlouva s účetní

Starosta  připomněl,  že  smlouva  s  účetní  Marií  Melicharovou skončila  31.10.2010.  Navrhuje,  aby byla  s  paní  
Melicharovou uzavřena nová pracovní smlouva na poloviční pracovní úvazek a to od 1. 12. 2010 za tabulkový plat, 
tj. v letošním roce cca 7.250 Kč hrubého měsíčně. Tato smlouva byla s paní Melicharovou projednána. Zároveň 
starosta navrhl vyřešit listopadovou práci i s přihlédnutím ke zvýšeným časovým nárokům po volbě nového vedení 
jednorázovou odměnou 15.000 Kč.

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

Usnesením 24/2010
zastupitelstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy s Marií Melicharovou - úvazek ½ dle tabulky.

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

Usnesením 25/2010
zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  odměnu  15.000  Kč  pro  účetní  Marii  Melicharovou  za  práci  v  měsíci 
listopadu.

c) Příspěvek na protipovodňovou zídku

Starosta přečetl  žádost  o příspěvek od Miroslava Procházky,  majitele truhlářství ve Bzové, který žádal  obec o 
příspěvek na protipovodňovou zeď proti vodě. Ve své žádosti neuvedl požadovanou částku. Po kratší diskusi, kdy 
nedošlo ke konsenzu,  navrhl starosta hlasovalo částce, která byla specifikována panem Procházkou ústně,  a to 
příspěvek ve výši 4.000 Kč.

Hlasování:   pro   3,   proti   2,   zdržel  se   1.
Usnesení nebylo přijato.

Usnesením 26/2010
zastupitelstvo neschvaluje příspěvek na zeď proti vodě Miroslavu Procházkovi.

d) Snížení ceny za prodej dřeva z roku 2008

Starosta přečetl žádost pana Václava Svobody z 5. srpna 2010 o snížení ceny za dřevo vytěžené samovýrobou v 



roce 2008. Starosta jednal s panem Svobodou a ten navrhl cenu 450 Kč/m2 po odečtení nákladů na těžbu ve výši  
1.700 Kč. Cena se sníží na 1.900 Kč. V diskusi se vyjádřil bývalý starosta Bartůněk tím způsobem, že některé 
formulace pana Svobody nejsou pravdivé. Josef Hájek se ptal pana Bartůňka, proč nebyl tento dopis řešen ještě  
minulým zastupitelstvem.

Hlasování:   pro   4,   proti   2,   zdržel  se   0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 27/2010
zastupitelstvo stanovuje prodejní cenu za dřevo pro Václava svobodu ve výši 1.900 Kč.

e) Nákup sněhové frézy

Vzhledem k dokončení  nového chodníku v Bělči  se  prodloužila  délka chodníku k udržování  na dvojnásobek. 
Zastupitelé se dohodli na zakoupení sněhové frézy. Přitom byl diskutován návrh na zakoupení frézy do Bzové.  
Fréza do Bzové bude zakoupena později po vyhodnocení zkušeností z Bělče. Zdeněk Šmíd se ptal, kdo bude s 
frézou pracovat. Toto se bude řešit po zakoupení frézy, prozatím se počítá, že by s frézou pracovali lidé, kteří teď 
prohrnují.

Hlasování:   pro   5,   proti   0,   zdržel  se   1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 28/2010
zastupitelstvo schvaluje nákup sněhové frézy v ceně do 25.000 Kč.

15. Diskuse

Josef Bartůněk se ptal na námětové cvičení hasičů v Řemíčově a na problémy, které tam nastaly. Pavel Krejčí  
vysvětlil, že cvičení vedlo přes Starý Cech a na úzké cestě byl utržen maják. Vše bylo po návratu do Bělče hned  
večer opraveno. Jaroslav Šmíd připomněl, že nenastartovala stříkačka kvůli vybité baterii. Pavel Krejčí vysvětlil, že 
stříkačka do té doby fungovala a nikoho nenapadlo, že se tato závada stane. Od baterie auta byl natažen kabel ke  
stříkačce a tím by se mělo předejít případným dalším problémům.

Místostarosta  Josef  Hájek  připravil  do  zpravodaje  zprávu o  stavu v lesích a  o postupu obce ve  věci  sporů s  
minulým lesním hospodářem panem Šmídem z Elbančic. Zprávu přečetl, proběhla krátká diskuse.

Jitka Váchová se ptala na osvětlení příjezdové cesty k jejímu nově postavenému domu a na možnost prohrnování  
příjezdové  cesty po  obecním pozemku.  Starosta  připomněl,  že  obec  platí  prohrnování  místních  komunikací  a 
neplatí prohrnování příjezdových cest k jednotlivým domům. S novým poskytovatelem služby Jaroslavem Čechem 
se obec domluví tak, že pokud někdo požádá na místě o jednorázové prohrnutí, příjezdová cesta bude prohrnuta. V 
případě, že napadne najednou velké množství sněhu, může být tento postup upraven.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:20 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 9. 12. 2010.

Zapisovatel Stanislav Šmejkal ………………………………………..

Ověřovatelé Jaroslav Čech ……………………………………….. dne ……………………………….

Josef Hájek ……………………………………….. dne ……………………………….

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


