
Z á p i s
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného v pondělí 14. března 2011 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání  zastupitelstva  zahájil  starosta  Stanislav  Šmejkal  (dále  „předsedající“)  v  19:00  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 6. zasedání, zveřejněnou na úřední desce a 
elektronické úřední desce od 7. 2. do 14. 2. 2011. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Marcela 
Fialu a Pavla Krejčího, zapisovatelem bude starosta Stanislav Šmejkal.

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

Usnesením č. 9/2011
zastupitelstvo schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

1. Schválení žádostí o krajské granty
2. Schválení přihlášení jako plátce DPH
3. Samovýroba dřeva
4. Různé, diskuse

1. Schválení žádostí o krajské granty

V krajském grantovém řízení bylo vypsáno mnoho grantů s termínem podání 14. 3. 2011. Zastupitelstvo vybralo 
zpracování a podání jednoho grantu na odbahnění požární nádrže. Spolufinancování obce je 30%.

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

Usnesením č. 10/2011
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory rekonstrukcí a oprav požárních 
nádrží na krajský úřad Jihočeského kraje ve výši 63.000 Kč (celková cena projektu 90.000 Kč).

2. Schválení přihlášení jako plátce DPH

Obec  začala  provozovat  ekonomickou/hospodářskou  činnost  ve  větším  rozsahu  –  hospodaření  v  lesích  a  z 
ekonomických důvodů je  výhodné přihlásit  se  jako plátce  DPH.  Starosta  vysvětlil  dopady plátcovství  DPH – 
zdražení vodného o 10%, zvětšení zisku z lesů, o něco větší byrokracii. Účetní paní Melicharová souhlasí.

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

Usnesením č. 11/2011
zastupitelstvo obce schvaluje přihlášení obce jako plátce DPH od 1. 4. 2011.

3. Samovýroba dřeva

Je potřeba stanovit pravidla samovýroby dřeva – kácení dřeva občany na obecních pozemcích. Proběhla diskuze o  
pravidlech – nebudou vylučovány žádné osoby, cena bude 30 Kč (od 1.4.2011 bez DPH) za prostorový metr a  
kácení samovýrobou bude povoleno pouze tehdy, pokud bude pro obec jinak nerentabilní. Do diskuse se zapojilo 
mnoho přítomných zastupitelů i občanů.

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



Usnesením č. 12/2011
zastupitelstvo obce schvaluje pravidla samovýroby dřeva od 15.3.2011 takto: cena bude 30 Kč (bez DPH) za 
prostorový metr a kácet se bude v nerentabilních porostech.

4. Různé, diskuse

Starosta informoval o postupu tvorby územního plánu. Návrh byl předán obci a na ORP Tábor. Tam některé věci  
narazily a budou dále projednávány. Občané budou informování na webu a ve zpravodaji.

Pro výkup cesty do kamení a silnice Bzová Běleč byla stanovena cena 20 Kč/m2.

Byla diskutována možnost pokácení lip ve Bzové u kapličky a na střelnici. Vedení obce zajistí odborné posouzení 
stavu lip a možnosti  jejich kácení.  Případné kácení proběhne po 1. 11. 2011. Místostarosta projedná s majiteli  
pozemků u Bzová č. p. 5 možnosti prořezání stromů tak, aby nepřekážely veřejnému osvětlení.

Proběhla diskuse o nepořádku kolem rybníčku na návsi ve Bzové. místo místa k odpočinku se zde pase drůbež.

Pavlína Šmídová se  ptala na opravu kurtu ve Bzové.  Starosta  připomněl domluvenou zásadu,  že  investice  do  
majetku proběhne až tehdy, kdy bude mí kurt stanoveného správce a investice proběhne s jeho součinností.

Starosta připomněl, že další zpravodaj vyjde 15. 4. 2011, uzávěrka bude 10. 4. 2011, příští zastupitelstvo bude po 
15. 4. 2011. Další zpravodaje budou 15. dne sudého měsíce (únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec).

Starosta oznámil, že na jaře budou provedeny opravy komunikací.

Místostarosta oznámil, že v Bělči stoupla dvojnásobně spotřeba vody, možná je nějaká závada na vodovodu.

Světlo u bytovky (Běleč 43) řeší Josef Mareš. Informoval o postupu návrhu.

Hledá se vhodná lokalita na hřiště pro děti ve Bzové. Proběhla diskuse zastupitelů a bývalého starosty o vhodnosti  
lokality. Ve zpravodaji bude výzva občanům.

Josef Bartůněk se ptal na smlouvu na zimní údržbu – posyp a prohrnování. Dotazoval se, proč nebylo vyhlášeno 
výběrové řízení na posyp do Bzové a proč se neprohrnuje před 5:00 ráno, jak bylo v požadavcích výběrového 
řízení. Starosta vysvětlil, že teprve po výběrovém řízení byla uzavřena smlouva s SÚS Jihočeského kraje a tím  
splněna  podmínka  průjezdu  autobusu  po  páté  hodině.  Po  vsích  se  prohrnuje  podle  aktuálně  situace,  starosta 
považuje stav prohrnování letošní zimu jako dobrý, je s prací spokojen, první připomínka byla vznesena až na 
tomto jednání zastupitelstva. Následná diskuse byla místy bouřlivá.

Jaroslav Svatek chce odvézt zeminu přihrnutou na jeho pozemku.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 3. 2011.

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

Ověřovatelé Marcel Fiala ……………………………………….. dne ……………………………….

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

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


