Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného dne 29. prosince 2010, od 19:00 hodin
v myslivecké klubovně na střelnici ve Bzové
Přítomni: Stanislav Šmejkal, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Jaroslav Čech, Rudolf Šedivý, Josef Hájek (od 19:12)
Omluven: Josef Mareš
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) a přivítal přítomné. Předsedající
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací o konání 4. zasedání, zveřejněnou na
úřední desce a elektronické úřední desce od 22. 12. do 29. 12. 2010.
Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Rudolfa Šedivého a Pavla Krejčího, zapisovatelem bude
starosta Stanislav Šmejkal.
Hlasování o předloženém návrhu programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesením č. 32/2010
zastupitelstvo schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:
1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2010
2. Schválení rozpočtových změn
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2011
4. Schválení obecně závazná vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Schválení obecně závazná vyhlášky č. 2/2010, o místním poplatku ze psů
6. Žádost o dotaci z POV na rok 2011
7. Žádost o dotaci na pořízení územního plánu
8. Informace o stavu řešení silnice Běleč - Bzová.
9. Různé
10. Diskuse

1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2010
Zastupitelstvo se seznámilo se stavem hospodaření obce k 30. 11. 2010.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace celkem
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Převod z podílového fondu
Bankovní účet 1. 1. 2010
Bankovní účet 31. 10. 2010
Vklad – podílový fond u KB

1.780.591,00 Kč
108.256,52 Kč
360.541,00 Kč
2.249.388,52 Kč
2.842.745,04 Kč
500.000,00 Kč
414.163,49 Kč
320.807,35 Kč
518.000,00 Kč

103,25% rozpočtu
72,80% rozpočtu
99,90% rozpočtu
100,68% rozpočtu
82,78% rozpočtu

Během projednávání bodu přišel Josef Hájek.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesením č. 33/2010

zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.11.2010.

2. Schválení rozpočtových změn
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové změny 9/11/2010, 10/12/2010, 8/10/2010 dle přílohy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.
Usnesením č. 34/2010
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny 9/11/2010, 10/12/2010.

3.Schválení rozpočtu obce na rok 2011
Starosta představil návrh vyrovnaného rozpočtu se zapojením financování – zůstatku na konci roku ve výši
532.500 Kč a vytvořením rezervy rozpočtu ve výši 844.000 Kč. Rozpočet byl řádně zveřejněn na úřední desce
15.12.2010. Proti zveřejněnému návrhu rozpočtu navrhl starosta navýšit po jednání s odborným lesním hospodářem
příjmy a výdaje v kapitole pěstební činnost v lesích o 360.000 Kč. V lesích je 2,2 ha holin, které je nutno zalesnit a
kvůli těmto mimořádným výdajům bude rozpočet lesů pro rok 2011 vyrovnaný. Druhou změnou je navýšení
rozpočtu místních komunikací o položku mzdy (5.000 Kč) – zimní údržba. Třetí změnou je navýšení rozpočtu na
veřejné osvětlení a elektřinu (elektřina 20.000 Kč, opravy 15.000 Kč). Pronájem pozemků je v rozpočtu oddělí do
jiné kapitoly něž je činnost v lesích.
V diskusi zazněl názor Miroslava Svatka k ekonomice hospodaření v lesích. Podivoval se nulovému plánovanému
hospodářskému výsledku. Josef Hájek popsal problémy, které je v lesích nutno vyřešit, především výsadbu na 2,2
ha holin. Miroslav Svatek s vysvětlením nesouhlasil a upozornil, že obec má 100 ha lesů a pokud nebudou
vydělávat, nemá je cenu držet. Starosta připomněl zásadu, že ze 100 ha se každý rok 1 ha vytěží a 1 ha vysadí, v
roce 2011 se podle tohoto klíče vysadí až 2 ha.
Další diskuse proběhla o lesích v lokalitě Mederova a hromadě drtě u chat ve Vrchu. Diskutovala se protierozní
opatření a nutnost jednat s Agrospolem a Jaroslavem Čechem jako hospodáři. Marie Bednářová připomněla
rozorávání cesty z Jalovčí do Obory. Další připomínky z řad zastupitelů nebo občanů k rozpočtu nebyly a starosta
dal hlasovat o usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesením č. 35/2010
zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Běleč s příjmy a výdaji ve výši 3.240.000 Kč.
Starosta navrhl prodej všech podílových listů u IKS KB v hodnotě 519.285,24 Kč (27.12.2010) z důvodu nízkého
zhodnocení, kde za poslední měsíc činil výnos 0,0% p.a. a za posledních 6 měsíců 0,1% p.a. Pokud má obec
nedostatek finančních prostředků na účtu, platí z povoleného debetu úrok 11,5% p.a.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesením č. 36/2010
zastupitelstvo obce schvaluje prodej podílových listů IKS KB.

4. Schválení obecně závazná vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Návrh OZV č. 1/2010 je přítomným k dispozici. Starosta popsal systém financování odvozu odpadů, který je
ztrátový. Proti minulým letům vyhláška zpřesňuje osvobození od placení poplatků a ruší slevu pro některé občany
Bzové - lokalita Jalovčí a horní část vsi. Marie Bednářová se ptala na důvody zrušení osvobození, starosta
vysvětlil, že zastupitelé hledali jasné kritérium a jednoduché spravedlivé kritérium nenašli.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesením č. 37/2010
zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5. Schválení obecně závazná vyhlášky č. 2/2010, o místním poplatku ze psů
Návrh OZV č. 2/2010 je přítomným k dispozici. Ve vyhlášce se proti loňsku nic podstatného nezměnilo kromě
osvobození jako ve vyhlášce o odpadech. Nikdo neměl připomínky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesením č. 38/2010
zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.

6. Žádost o dotaci z POV na rok 2011
Starosta připravil aktualizaci místního programu obnovy venkova pro roky 2011-2015.
Starosta připravil žádost do programu obnovy venkova projekty „Výměna oken a dveří a zateplení podkroví
v budově OÚ“ v celkové ceně 320.000 Kč a „Úpravy hřiště v Bělči“ v celkové částce 150.000 Kč.
Spolufinancování obcí ve výši 40% (188.000 Kč) je zajištěno z rezervy rozpočtu. Do místního programu obnovy
venkovy byly zapracovány oba projekty.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesením č. 39/2010
zastupitelstvo schvaluje úpravu místního programu obnovy venkova.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesením č. 40/2010
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádostí z programu obnovy venkova na krajský úřad

Jihočeského kraje „Výměna oken a dveří a zateplení podkroví v budově OÚ“ ve výši 192.000 Kč
(celková cena projektu 320.000 Kč) a „Úpravy sportovního hřiště v Bělči“ ve výši 90.000 Kč
(celková cena projektu 150.000 Kč).

7. Žádost o dotaci na pořízení územního plánu
Starosta s ing. arch. Komrskou (zpracovatelem územního plánu) připravili žádost o dotaci na pořízení územního
plánu obce Běleč. Spolufinancování obce je 50%.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 41/2010:
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory územního plánování na krajský
úřad Jihočeského kraje ve výši 92.880 Kč (celková cena projektu 185.760 Kč).

8. Informace o stavu řešení silnice Běleč - Bzová.
Starosta, místostarosta a senátor Eybert jednali na krajském úřadě s Ing. Bočkem (pořizovatel Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje – neoficiálně krajský územní plán) o zařazení silnice Běleč – Bzová. Starosta s
místostarostou popsali aktuální stav a informovali o dalších nutných jednáních na odboru dopravy JK a dalších
krocích.

9. Různé
Jan Hájek se ptal na web obce, starosta neslíbil žádný termín, ale úpravu webu předpokládá do konce ledna 2011.
Marie Bednářová informovala o divadelních představeních ochotnického souboru 8. 1. 2011 ve Vlašimi a možná
5. 2. 2011 v Mladé Vožici.
Padl dotaz na stav nástěnky v Jalovčí a dotazy k územnímu plánu. K oběma věcem proběhla diskuse.
Marie Bednářová se ptala na možnost chodit přes lávku u rybníka kolem nemovitosti pana Bednáře. Pan Bednář
nemá námitek.
Poslední projednávanou věcí bylo vyčištění zarostlých obecních cest.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:19 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 4. 1. 2011.
Zapisovatel

Stanislav Šmejkal

………………………………………..

Ověřovatelé

Rudolf Šedivý

……………………………………….. dne ……………………………….

Pavel Krejčí

……………………………………….. dne ……………………………….

Stanislav Šmejkal

……………………………………….. dne ……………………………….

Starosta

