
Z á p i s
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve středu 16. února 2011 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči

Přítomni:  Stanislav Šmejkal,  Josef Hájek,  Jaroslav Čech (od 19:10),  Marcel Fiala,  Pavel Krejčí,  Josef Mareš,  
Rudolf Šedivý

Zasedání  zastupitelstva  zahájil  starosta  Stanislav  Šmejkal  (dále  „předsedající“)  v  19:05  a  přivítal  přítomné.  
Předsedající konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající  
seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací o konání 5. zasedání, zveřejněnou na úřední desce a 
elektronické úřední desce od 9. 2. do 16. 2. 2011. Předsedající určil ověřovateli zápisu z  dnešního zasedání Josefa 
Hájka a Josefa Mareše, zapisovatelem bude starosta Stanislav Šmejkal.

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

Usnesením č. 1/2011
zastupitelstvo schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

1. Schválení rozpočtové změny 11/12/2010
2. Zpráva o hospodaření obce k 31. 12. 2010
3. Schválení rozpočtové změny 1/2011
4. Schválení podpořených akcí – zájmová činnost v kultuře
5. Schválení prodeje nepotřebného majetku – sněhová radlice
6. Návrh členů povodňové komise
7. Různé, diskuse

1. Schválení rozpočtové změny 11/12/2010

Zastupitelstvo projednalo navrženou rozpočtovou změnu 11/12/2010. Na počátku diskuse přišel Jaroslav Čech.

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

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem
1031 5139 Hospodaření v lesích – Nákup ostatních služeb
2310 5169 Pitná voda – Nákup ostatních služeb
2321 5171 Odpadní vody – Opravy a udržování
3392 5171 Kultura – Opravy a udržování
3399 5139 Kultura – Nákup materiálu
6310 5163 Služby peněžních ústavů
6409 5362 Ostatní činnosti – Daň z příjmu

Paragraf Položka Změny ve  výdajích – v rámci paragrafů + 0 Kč
3399 5194 Kultura – Věcné dary
3399 5240 Kultura – Dary neziskovým organizacím
6149 5021 Veřejná správa – Mzdové náklady
6171 5021 Místní správa – Mzdové náklady

+ 151 000 Kč
+ 15 000 Kč

+ 136 000 Kč

+ 151 000 Kč
+ 10 000 Kč
+ 1 000 Kč

+ 72 000 Kč
+ 7 000 Kč
+ 1 000 Kč
+ 1 000 Kč

+ 59 000 Kč

- 18 000 Kč
+ 18 000 Kč
+ 2 265 Kč
- 2 265 Kč

Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech i výdajích o částku 151 000 Kč.



Usnesením č. 2/2011
zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změny 11/12/2010 – zvýšení příjmů i výdajů o 151.000 Kč.

2. Zpráva o hospodaření obce k 31. 12. 2010

Zastupitelstvo se seznámilo se stavem hospodaření obce k 31. 12. 2010.

Daňové příjmy 2.009.011,61 Kč 102,27% rozpočtu
Nedaňové příjmy    368.365,74 Kč   99,77% rozpočtu
Přijaté dotace celkem    322.415,00 Kč 100,00% rozpočtu
Příjmy celkem 2.699.792,35 Kč 101,64% rozpočtu
Výdaje celkem 3.443.144,91 Kč   89,29% rozpočtu
Převod z podílového fondu    500.000,00 Kč

Bankovní účet   1.   1. 2010    414.163,49 Kč
Bankovní účet 31. 12. 2010    170.811,31 Kč
Vklad – podílový fond u KB    519.480,26 Kč

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

Usnesením č. 3/2011
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. 12. 2010.

3. Schválení rozpočtové změny 1/2011

Zastupitelstvo projednalo navrženou rozpočtovou změnu 1/2011. Rozpočtová změna zahrnuje vlivy, které nebylo 
možno při schvalování rozpočtu předpokládat – zůstatky na účtech, výpočet daně z příjmů, převod úhrady sněhové 
frézy do roku 2011 a zaúčtování dotace SZIF na chodník a traktor.

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

Usnesením č. 4/2011
zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změny 1/2011 – zvýšení příjmů o částku 270.172 Kč, výdajů o o částku 
427.963,57 Kč a financování o částku 157.791,57 Kč.

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob
0000 4112 Neinvestiční dotace na výkon státní správy + 100,00 Kč
0000 4113 Neinvestiční dotace SZIF
0000 4213 Investiční dotace SZIF

Paragraf Položka Zvýšení financování celkem
8115
8117 Komerční banka – podílový fond

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem
2212 5137
6409 5362 Ostatní činnosti – Daň z příjmu
6409 5901 Rezerva rozpočtu

+ 270 172,00 Kč
+ 62 130,00 Kč

+ 110 183,24 Kč
+ 97 758,76 Kč

+ 157 791,57 Kč
Zůstatek finančních prostředků z minulých let + 156 311,31 Kč

+ 1 480,26 Kč

+ 427 963,57 Kč
Místní komunikace – Drobný hmotný majetek + 25 000,00 Kč

+ 62 130,00 Kč
+ 340 833,57 Kč

Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech o částku 270 172 Kč, ve výdajích o částku 427 963,57 Kč a ve financování o částku 
157 792,57 Kč.



4. Schválení podpořených akcí – zájmová činnost v kultuře

V rozpočtu je vyčleněna částka 100.000 Kč na kulturní akce. Zastupitelé navrhli rozdělení částky na jednotlivé 
akce  a  aktivity.  Od  občanského  sdružení  MAŠKARY -  ochotnický  divadelní  spolek  v  Bělči  přišla  žádost  o 
příspěvek na činnost ve výši 10.000 Kč. Zastupitelstvo žádost akceptovalo a seznam byl upraven.

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

Usnesením č. 5/2011
zastupitelstvo schvaluje rozdělení částky na kulturní akce podle přiloženého seznamu.

5. Schválení prodeje nepotřebného majetku – sněhová radlice

Starosta navrhl prodej nepotřebné sněhové radlice – pořizovací hodnota před cca deseti lety 14.872 Kč. Návrh je  
prodat ji nejvyšší nabídce. Z diskuze vyplynu požadavek na stanovení minimální ceny.

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

Usnesením č. 6/2011
zastupitelstvo schvaluje prodej sněhové radlice inv.č. 6-048 nejvyšší nabídce za minimální cenu 2.000 Kč.

6. Návrh členů povodňové komise

Povodňová  komise  byla  v  roce  2003  schválena  ve  složení  Bartůněk,  Šmíd,  Kubále,  Kopecký.  Je  potřeba 
aktualizovat povodňový plán a aktualizovat povodňovou komisi. Předsedou bude starosta, za členy se přihlásili  
místostarosta a za hasiče Pavel Krejčí a Marcel Fiala.

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

Usnesením č. 7/2011
zastupitelstvo  schvaluje  návrh  povodňové  komise  ve  složení:  Stanislav  Šmejkal  (předseda),  Josef  Hájek 
(místopředseda), Pavel Krejčí a Marcel Fiala.

7. Různé, diskuse

Starosta informoval o připravovaném jednání 23. 2. 2011 na Městském úřadě v Mladé Vožici – rušení a posouvání  
některých spojů.  Provozovatel  dopravy Comett  PLUS spol.  s  r.o.  navrhl  posunout odpolední  spoj  ze 14:45 na 
14:30. Obec bude občany informovat ve zpravodaji o výsledcích jednání.

Starosta informoval o prezentaci rozvoje krajských komunikací,  kterou přednesli  na jednání  v Táboře zástupci 
Jihočeského kraje. Společnost Mott Macdonald vypracovala pro kraj komplexní přehled o krajských komunikacích  
s  návrhem  plánu  rekonstrukcí  na  příštích  21  let.  Krajská  silnice  II/137  procházející  Bělčí  není  v  seznamu 
prioritních 2000 km komunikací, ale ve střednědobém horizontu 8-14 let by měl být zrekonstruován úsek Bzová –  
Běleč. Jde ovšem pouze o neschválený návrh.

Dětský karneval Drakiáda
Maškarní průvod Mikuláška obchůzka
Mezinárodní den žen Vánoční besídka
Den matek Příspěvek – Maškary – ochotnický spolek
Malování na asfalt
Dětský den Bzová Mladí hasiči
Zájezd pro děti Myslivecké sdružení
Taneční zábavy - pouťová + 2 Sraz důchodců

Rezerva na kulturní akce

2 000 Kč 1 500 Kč
4 000 Kč 1 500 Kč
4 000 Kč 2 000 Kč
1 000 Kč 10 000 Kč
1 500 Kč Modelářský kroužek Bělečtí tygři 2 000 Kč
1 500 Kč 4 000 Kč

15 000 Kč 4 000 Kč
10 000 Kč 5 000 Kč

Pouť v Bělči 1 000 Kč 30 000 Kč



Starosta informoval o zájmu obce sjednat pojištění majetku, budou kontaktovány pojišťovny a vyhlášeno výběrové 
řízení na pojištění obecního majetku.

Myslivecké sdružení Běleč 1 požádalo o darování nepotřebné obecní sekačky pro účely údržby pozemku ve Bzové 
na střelnici. Členové zastupitelstva souhlasí, ve strany občanů nebyla vznesena žádná připomínka.

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

Usnesením č. 8/2011
zastupitelstvo darování sekačky na trávu inv.č. 6-503 mysliveckému sdružení Běleč 1.

Jaroslav Šmíd se důrazně ohradil proti informaci, uvedené ve zpravodaji podle které mělo být vysázeno 2,2 ha  
holin již v loňském roce, i když na vysázení vysázené holiny jsou podle zákona 3 roky. Starosta vysvěštlil, že  
článek  v  žádném  případě  nepojednával  o  hospodaření  v  lesích  v  minulých  letech,  pouze  vysvětloval  vyšší  
rozpočtové náklady na výsadbu v roce 2011. Luboš Bartůněk se ptal na cenu, za kterou bude vysazován les v roce 
2011. Podklady pro stanovení ceny nebyly na místě k dispozici. Proběhla ostrá diskuze o hospodaření v lesích s  
připomenutím hospodaření minulých let a zpracovaném znaleckém posudku. Jaroslav Šmíd se podivoval ceně za  
pokácení a odvoz 250 Kč/m3. Připomněl, že tato cena bylo účtována i v minulých letech a ve znaleckém posudku v 
hospodaření v lesích byla rozporována. Místostarosta upozornil, že od minulého lesního hospodáře pana Zdeňka 
Šmída nebyly písemně vzneseny k posudku žádné připomínky, i když byl k tomu opakovaně vyzýván.

Starosta připomněl problémy s veřejným osvětlením. V každé ze dvou místních částí (Běleč, Bzová) svítí veřejné  
osvětlení v jinou dobu. Byl dohodnut společný kalendář: Svítit se bude od setmění do rozednění s přestávkou mezi  
22:30 a 5:00. Kapličky budou osvětleny celou noc. Občané z Bělče čp. 40, 43 a 48 požadují umístění jedné nové  
lampy u bytovky kvůli tmě a omezení veřejného osvětlení při osvětlení přechodu pro chodce. Josef Mareš zjistí  
realizovatelnost a návrh řešení.  Místostarosta prověří možnosti  vyčištění  meze u č.p. 5 ve Bzové – Kuklovi –  
náletové dřeviny brání osvětlení.

Miroslav Svatek navrhl pokácení některých lip u kapličky ve Bzové. Místostarosta sežene odbornou poradu.

Miroslav Svatek připomněl znovuobnovení cesty „Do kamení“. Slíbil, že zařídí dohody s majiteli a geometrické  
zaměření pozemků, které zafinancuje obec.

Starosta dostal návrh od Václava Šmejkala z Mladé Vožice na vyklizení pozemku KN 1650/1 (cesta v Bělči za  
Svobodovi do Souhrad. Vyklizení bude pro obec zdarma, zemina se použije na náves, zbytek na vyrovnání bývalé 
skládky zeminy nade vsí tak, aby bylo možno jak pozemek v Souhradech, tak bývalou skládku osít.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:35 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 2. 2011.

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

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

Josef Mareš ……………………………………….. dne ……………………………….

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


