
Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného v úterý 28. června 2011 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání  zastupitelstva  zahájil  starosta  Stanislav  Šmejkal  (dále  „předsedající“)  ve  20:05  a  přivítal  přítomné.  
Předsedající konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající  
seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací o konání zasedání, zveřejněnou na úřední desce a 
elektronické úřední desce od 21. 6. do 28. 6. 2011. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Pavla 
Krejčího a Jaroslava Čecha, zapisovatelem bude starosta Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 40/2011
zastupitelstvo schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Rozpočtový výhled na léta 2012-2014
  2. Rozpočtová změna 4/2011
  3. Informace o hospodaření v lesích
  4. Čerpání z rezervy na kulturní akce
  5. Členství ve Svazu měst a obcí České republiky
  6. Členství ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor
  7. Smlouva o zřízení věcného břemene – přípojka Šmejkalová
  8. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Elbančice
  9. Smlouva s Městem Mladá Vožice – základní škola 2011
10. Smlouva s Městem Mladá Vožice – mateřská škola 2011
11. Smlouvy na prodej dřeva s WOOD & PAPER a. s.
12. Smlouva na pronájem střelnice ve Bzové
13. Vyhlášení výběrového řízení – odbahnění požární nádrže
14. Vyhlášení výběrového řízení – výměna oken a dveří v budově OÚ
15. Vyhlášení výběrového řízení – rozbory vody
16. Výpověď a uzavření smlouvy o svozu odpadu
17. Žádost o prodej části pozemku KN 573/6 – Holečková
18. Žádost o prodej pozemku KN 1641/4 – Krch
19. Prodej pozemku KN 12/2 v Bělči
20. Smlouva na pronájem obecních polí – Josef Bartůněk
21. Různé, diskuze

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

1. Rozpočtový výhled na léta 2012-2014

Starosta po konzultaci s účetní a na základě informací o čerpání rozpočtů v letech 2009-2011 sestavil rozpočtový  
výhled na léta 2012-2014, který bude sloužit k přípravě příštích rozpočtů. Rozpočtový výhled je nutno schválit před 
schválením rozpočtu na příští rok. V tabulce jsou hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Příjmy celkem 3 210 3 210 3 210
Paragraf Popis položky rok 2012 rok 2013 rok 2014

Daňové příjmy 1 925 1 925 1 925
Místní poplatky 25 25 25
Přijaté transfery 60 60 60

1031 Pěstební činnost 1 000 1 000 1 000
1069 Pronájmy pozemků 165 165 165
2310 Pitná voda 30 30 30
6310 Peněžní ústavy 5 5 5

Financování – zůstatek minulých let 300 0 0



Výdaje celkem 3 510 3 210 3 210
Paragraf Popis položky rok 2012 rok 2013 rok 2014

1031 Pěstební činnost 500 500 500
1069 Pronájmy pozemků 20 20 20
2212 Místní komunikace 220 200 200
2310 Pitná voda 190 150 150
3111 Mateřská škola 40 40 40
3113 Základní škola 110 120 120
3316 Obecní zpravodaj 20 20 20
3319 Kronika 10 10 10
3392 Zájmová činnost v kultuře 150 100 100
3399 Záležitosti kultury 40 40 40
3419 Tělovýchovná činnost 50 50 50
3631 Veřejné osvětlení 40 40 40
3722 Komunální odpad 70 70 70
3745 Péče o vzhled obcí 120 120 120
5512 Požární ochrana 100 100 100
6112 Zastupitelstvo 170 170 170
6171 Místní správa 450 450 450
6310 Peněžní ústavy 10 10 10
6409 Ostatní činnosti 1 200 1 000 1000

Rozpočtový výhled  na  roky 2012 –  2014 je  sestaven jako  vyrovnaný,  financování  ze  zůstatku  minulých let. 
Nespotřebované výdaje budou v dalším roce přidány do rozpočtové rezervy.

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

Usnesením č. 41/2011
zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014.

2. Rozpočtová změna 4/2011

Starosta  připravil  rozpočtovou změnu 4/2011.  Změna zahrnuje  přijetí  dotace 42.000 Kč na odbahnění  nádrže, 
80.000 Kč na vybavení JSDHO a ve výdajích včetně předfinancování a spolufinancování. Obci narostly výdaje  
místní správy, tyto výdaje budou kompenzovány zvýšeným odhadem podílu na DPH, zvýšeným výběrem místních 
poplatků a úroků na účtu. V rámci pěstební činnosti (lesy) byly přesunuty náklady z mezd na pohonné hmoty a 
služby. Byly přesunuty položky v paragrafu kultura a správně zařazen očekávaný podnájem z polí.
Josef Mareš se ptal na zvýšení příspěvku Svazu měst a obcí, členství v roce 2011 ještě zaplatit musíme.

Paragraf Položka Změny v příjmech celkem + 146 000,00 Kč
0000 1211 Daňové příjmy – Daň z přidané hodnoty + 20 000,00 Kč
0000 1337 Místní poplatky – Poplatek za likvidaci komunálního odpadu + 3 000,00 Kč
6310 2141 Peněžní ústavy – Úroky + 1 000,00 Kč
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace na odbahnění nádrže + 42 000,00 Kč
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace na vybavení JSDHO + 80 000,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 146 000,00 Kč
6171 5161 Místní správa – Služby pošt + 3 000,00 Kč
6171 5169 Místní správa – Nákup ostatních služeb + 20 000,00 Kč
6171 5229 Místní správa – Sdružení měst a obcí ČR + 1 000,00 Kč
3744 5169 Protipožární ochrana – Nákup ostatních služeb + 90 000,00 Kč
5512 5137 Požární ochrana – Drobný hmotný majetek + 80 000,00 Kč
5512 5139 Požární ochrana – Nákup materiálu + 40 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti – Rezerva rozpočtu - 88 000,00 Kč
1031 5021 Pěstební činnost – Osobní náklady - 100 000,00 Kč
1031 5156 Pěstební činnost – Pohonné hmoty + 10 000,00 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Nákup ostatních služeb + 90 000,00 Kč



1069 5165 Pronájmy pozemků – Pronájmy + 14 000,00 Kč
1069 5166 Pronájmy pozemků – Služby - 14 000,00 Kč
3392 5139 Zájmová činnost v kultuře – Nákup materiálu + 20 000,00 Kč
3392 5169 Zájmová činnost v kultuře – Nákup ostatních služeb + 5 000,00 Kč
3392 5175 Zájmová činnost v kultuře – Pohoštění - 15 000,00 Kč
3392 5229 Zájmová činnost v kultuře – Příspěvky občan. sdružením - 10 000,00 Kč

Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o částku 146 000 Kč.

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

Usnesením č. 42/2011
zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu 4/2011 – zvýšení příjmů i výdajů ve výši 146.000 Kč, změny ve 
výdajích ve výši 88.000 Kč a změny v rámci paragrafů ve výši 139.000 Kč.

3. Informace o hospodaření v lesích

Starosta představil  informace o hospodaření  v obecních lesích k 28.6.2011.  V tomto období proběhla výsadba 
stromů (8075 ks), tvorba oplocenek (700 m), bylo vytěženo 107 m3 dřeva (dodělky Husí hora, Bažantnice). 

Příjmy 168.615,99 Kč
Náklady Celkem 172.440,10 Kč

Mzdy   17.045,00 Kč
Lesní hospodář   58.834,40 Kč
Oplocenky   36.592,50 Kč
Sazenice   52.008,20 Kč
Těžba, prořezávky   42.048,00 Kč

Hospodářský výsledek   - 3.824,11 Kč

Jitka Váchová se ptala na dopravu dřeva, většina dřeva je účtována fco odvozní místo a dopravu si hradí odběratel.

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

Usnesením č. 43/2011
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 28. 6. 2011.

4. Čerpání z rezervy na kulturní akce

Z rezervy na kulturní akce byl uhrazen materiál na zastřešení pódia (9.000 Kč) a přidáno na Den matek - balíčky  
pro děti (+1500 Kč). Zbývá rezerva 4.500 Kč.

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

Usnesením č. 44/2011
zastupitelstvo schvaluje čerpání z rezervy na kulturní akce ve výši 10.500 Kč.

5. Členství ve Svazu měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí má zastupovat všechny obce při jednání se státem. V jednání o rozpočtovém určení hájí zájmy 
velkých měst na úkor malých, starosta navrhl ukončit členství k 31.12.2011. Roční členství činí zhruba 2.500 Kč.

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

Usnesením č. 45/2011
zastupitelstvo schvaluje ukončení členství ve Svazu měst a obcí České republiky.



6. Členství ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor

Sdružení měst a obcí okresu Tábor (SMOOT) řeší v posledních letech výhradně MHD v Táborské aglomeraci a  
obce mu kromě členského příspěvku (Běleč 500 Kč ročně) přispívají 15 Kč/obyvatele na MHD (Běleč 2700 Kč  
ročně).  Starosta  navrhl  zrušit  členství  k  31.12.2011 a  v  roce  2011 doplatit  pouze  členský příspěvek.  Starosta 
předložil zprávu kontrolního výboru SMOOTu. První hlasování bude o poskytnutí příspěvku SMOOTu na MHD.

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

Usnesením č. 46/2011
zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí příspěvku na MHD pro Svaz měst a obcí okresu Tábor.

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

Usnesením č. 47/2011
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí okresu Tábor.

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

Usnesením č. 48/2011
zastupitelstvo schvaluje ukončení členství ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – přípojka Šmejkalová

Smlouva o zřízení věcného břemene navazuje na dříve uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí. Jedná se o přípojku 
k pozemku p.  Šmejkalové v Souhradech.  Starosta  oznámil  možný střet  zájmů podle  zákona o střetu zájmů – 
přípojka vede k objektu příbuzného. Smlouvu musí obec uzavřít, má uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí.

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

Usnesením č. 49/2011
zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. - přípojka Šmejkalová.

8. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Elbančice

E.ON Distribuce  a.s.  plánuje  v  Elbančicích  převést  vedení  po  vsi  do  země.  Místy kabel  půjde  po  obecních 
pozemcích (parc. KN 1696/1, 1689/2). K dispozici byl situační plánek. Zastupitelstvo obce souhlasí s projektem.

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

Usnesením č. 50/2011
zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí  o zřízení  práva odpovídajícího věcnému břemenu s 
E.ON Distribuce a.s. - „Elbančice – rek. kNN“.

9. Smlouva s Městem Mladá Vožice – základní škola 2011

Tato smlouva řeší hrazení neinvestičních nákladů za 19 žáků z obce v základní škole v Mladé Vožici.

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

Usnesením č. 51/2011
zastupitelstvo schvaluje smlouvu o hrazení neinvestičních nákladů za žáky základní školy v Mladé Vožici.



10. Smlouva s Městem Mladá Vožice – mateřská škola 2011

Tato smlouva řeší hrazení neinvestičních nákladů za 2 žáky z obce v mateřské škole v Mladé Vožici.

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

Usnesením č. 52/2011
zastupitelstvo schvaluje smlouvu o hrazení neinvestičních nákladů za žáky mateřské školy v Mladé Vožici.

11. Smlouvy na prodej dřeva s WOOD & PAPER a. s.

Tyto smlouvy řeší prodej dřeva společnosti WOOD & PAPER a.s. za cenu minimálně 2.400 Kč za atrotunu. Na  
dotaz na atrotunu bylo upřesněno, že u smrkového dřeva odpovídá 1 m3 kulatiny 0,445 AT, takže cena za 1m3 je 
1068 Kč.

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

Usnesením č. 53/2011
zastupitelstvo schvaluje smlouvy o prodeji dřeva s WOOD & PAPER a.s. za cenu minimálně 2400 Kč/AT.

12. Smlouva na pronájem střelnice ve Bzové

Zastupitelstvo projednalo uzavření smlouvy s mysliveckým sdružením Běleč 1 na pronájem střelnice za podmínek 
uvedených v usnesení. Jedná se o pozemky parc. KN 741, 928/1, 928/2, 1719/8 a 1719/9.

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

Usnesením č. 54/2011
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemků na střelnici mysliveckému sdružení Běleč 1 
za těchto podmínek:
- obec je oprávněna uspořádat bezplatně v areálu střelnice s využitím myslivecké klubovny 10 akcí ročně,
- bude zajištěn přístup k č. p. 15 (parcelní číslo KN 75/2) přes pozemek parcelní číslo KN 741,
- nájemce zajistí údržbu objektů, sečení trávy a údržbu zeleně,
- pronájem bude bezplatný, bude uzavřena dohoda o provozních podmínkách na střelnici.

13. Vyhlášení výběrového řízení – odbahnění požární nádrže

Obec  dostala  grant  na  odbahnění  nádrže  ve  výši  60.000  Kč,  celkové  náklady cca  90.000  Kč.  Zastupitelstvo 
podmínky prodiskutovalo a navrhlo podmínky uvedené v usnesení.

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

Usnesením č. 55/2011
zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení na odbahnění nádrže za těchto podmínek:
- oprávnění k podnikání, bezdlužnost,
- podmínky výběrového řízení podle žádosti o grant,
- snížení ceny v případě menšího objemu kalu.

14. Vyhlášení výběrového řízení – výměna oken a dveří v budově OÚ

Obec dostala grant na výměnu oken a dveří na OÚ a zateplení ve výši 160.000 Kč. Je nutné vyhlásit výběrové  
řízení na dodavatele. Starosta navrhl spojit grant na okna a dveře s možnou žádostí o grant na OPŽP – zateplení a  
výměna topení na OÚ. Jednal se společností Eurotherm Tábor, s. r. o. a provedení projektu je možné do 31. 7. 2011. 
Po provedení projektu se vyhlásí výběrové řízení na dodavatele oken podle parametrů projektu.



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

Usnesením č. 56/2011
zastupitelstvo schvaluje  pořízení  projektu na zateplení  a výměnu vytápění na obecním úřadě v ceně do  
60.000 Kč.

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

Usnesením č. 57/2011
zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení na výměnu oken a dveří na OÚ za těchto podmínek:
- oprávnění k podnikání, bezdlužnost,
- plastová okna, zvenku imitace dřeva, technické parametry dle projektu.

15. Vyhlášení výběrového řízení – rozbory vody

Obec platí za rozbory vody společnosti Aquaserv s.r.o. větší částky, než je nabídka u konkurenčních společností.  
Starosta navrhl vypsat výběrové řízení a pokusit se snížit náklady na minimum. Na dotaz, zda bude oslovena i  
stávající společnost Aquaserv – ano, bude.

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

Usnesením č. 58/2011
zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení na rozbory vody.

16. Výpověď a uzavření smlouvy o svozu odpadu

Výběrové řízení  na zajištění  svozu a likvidace komunálního odpadu od občanů a firem na území  obce Běleč  
vyhrála společnost Compag Votice s.r.o. s nabídkovou cenou 58.344 Kč včetně DPH. Stále platnou smlouvu se 
společností RUMPOLD s.r.o. je nutno vypovědět.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 59/2011
zastupitelstvo schvaluje výpověď smlouvy o převedení výkonu práv původce komunálních odpadů v obci 
Běleč se společností RUMPOLD s.r.o.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 60/2011
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o svozu a likvidaci komunálního odpadu se společností Compag 
Votice s.r.o.

17. Žádost o prodej části pozemku KN 573/6 – Holečková

Jana Holečková, která vlastní dům č. p. 31 ve Bzové, požádala obec o odkup části pozemku parc. KN 573/6 ve 
Bzové o výměře 400 m2. Padl návrh obecní pozemek neprodávat, není v zastavěném území obce.

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

Usnesením č. 61/2011
zastupitelstvo  neschvaluje  záměr  prodat  část  pozemku  parcelní  číslo  KN  573/6,  ostatní  plocha,  v  
katastrálním území Běleč u Mladé Vožice o výměře 400 m2.



18. Žádost o prodej pozemku KN 1641/4 – Krch

Josef Krch, který vlastní dům čp. 37 v Bělči, požádal obec o odkup pozemku parc. KN 1641/1 v Bělči o výměře  
414 m2. V obci se prodávají pozemky v intravilánu obce za cenu 50 Kč/m2. Starosta navrhl schválit záměr pozemek 
prodat. K prodeji nebyly připomínky.

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

Usnesením č. 62/2011
zastupitelstvo schvaluje  záměr prodat  pozemek parcelní  číslo KN 1641/4,  ostatní  plocha,  v katastrálním 
území Běleč u Mladé Vožice za minimální cenu 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí daň z převodu nemovitostí 
a poplatky spojené s převodem.

19. Prodej pozemku KN 12/2 v Bělči

Josef a Marie Bartůňkovi, kteří vlastní dům čp. 24 v Bělči požádali obec o odkup pozemku parc. KN 12/2 v Bělči o  
výměře 215 m2. Záměr prodeje byl zastupitelstvem schválen 25. 5. 2011 a zveřejněn od 30. 5. 2011 do 21. 6. 2011,  
čímž byla splněna podmínka zveřejnění po dobu 15ti dnů. Nabídku podali 4 zájemci – Josef a Marie Bartůňkovi  
(majitelé Běleč č. p. 24) – 50 Kč/m2, Luboš Bartůněk (Běleč č. p. 23) – 105 Kč/m2, Josef Bartůněk (Běleč č. p. 23) 
–  150 Kč/m2 a  Ivana  Černá,  Praha  –  240 Kč/m2.  Všichni  zájemci  byli  obesláni  a  pozváni,  aby zastupitelstvu 
pomohli  objasnit  přístup  na  pozemek,  paní  Černá  ani  Luboš  Bartůněk  nebyli  přítomni,  pan  Josef  Bartůněk 
nepopřel, že nemá zajištěn přístup na pozemek. Vzhledem k tomu, že pouze původní žadatelé mají zajištěn přístup 
na pozemek a pozemek dlouhodobě užívají, navrhl Josef Hájek prodat pozemek původním zájemcům.

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

Usnesením č. 63/2011
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parcelní číslo KN 12/2, ostatní plocha, v katastrálním území Běleč u 
Mladé Vožice manželům Josefu a Marii Bartůňkovým, oba trvale bytem 28. října 529, 391 43 Mladá Vožice 
za  celkovou cenu 10.750 Kč s  tím,  že  kupující  uhradí  daň z  převodu nemovitostí  a  poplatky  spojené  s 
převodem.

20. Smlouva na pronájem obecních polí – Josef Bartůněk

Vedení obce revidovalo smlouvy o pronájmu obecních polí s Josefem Bartůňkem. Jedná se o 10 ha v lokalitě „Na 
obci“ a 1,17 ha v lokalitě nad obcí Běleč. Nájemní smlouva na 10 ha je uzavřena s Obecním úřadem Běleč a je 
podle právničky neplatná, smlouva na 1,17 ha je platná na dobu určitou do roku 2013. Nájemné činí u obou smluv 
400 Kč/ha.  Pole  „Na  obci“  si  obec  podnajímá  pro  tyto  účely od  společnosti  Agrospol  Mladá  Vožice  a.s.  za  
podnájemné  1.387,20 Kč/ha.  Obec  na  pronájmu  prodělává  ročně  cca  10.000  Kč.  Starosta  navrhl  a  domluvil 
předběžně s nájemcem Josefem Bartůňkem uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou za nájemné ve výši  
podnájemného  od  Agrospol  a.s.  (pro  rok  2011  1.387,20 Kč/ha)  na  dobu  neurčitou  s  tím,  že  nájemné  bude 
dorovnáno do výše podnájemného i za rok 2010.

Starosta požádal přítomného Josefa Bartůňka o potvrzení podmínek, ten požadoval konrétní sepsanou smlouvu, ke 
které se vyjádří. Zastupitelstvo pověřilo starostu dalším jednáním. 

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

Usnesením č. 64/2011
zastupitelstvo pověřuje starostu jednat  s  Josefem Bartůňkem, Běleč č. p. 23 o nové nájemní  smlouvě na 
pronájem polí za podmínek, kdy nájemné bude rovno podnájemnému hrazenému Agrospol Mladá Vožice 
a. s., smlouva na dobu neurčitou a doplacení nájemného za rok 2010.



21. Různé, diskuze

Starosta navrhl požádat o grant Nadaci ČEZ ve věci výsadby aleje stromů od Bělče směrem na Mladou 
Vožici, délka aleje cca 300 m. Zastupitelé ani přítomní občané s výsadbou nesouhlasí, o grant nebude 
žádáno.

Během jednání proběhl slovní spor mezi Josefem Bartůňkem (spolumajitel Běleč č. p. 24) a Josefem 
Bartůňkem, Běleč č. p. 23.

Jan Kubále se ptal na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v Souhradech a jak bude řešen přístup 
na stavební parcely. Navrhl, že pokud obec bude vytvářet stavební parcely,  měla by i zajistit přístup. 
Starosta připomněl, že až bude územní plán, bude v zájmu EONu připojit co nejvíce domácností.

Marcel Fiala  připomněl neuspokojivý stav komunikace na Bzovou, kterou v loňském roce opravoval 
Vialit Soběslav a.s. Starosta řeší reklamaci.

Jitka  Váchová  se  ptala  na  dobudování  osvětlení  u  bytovky  a  k  č.  p.  48.  Josef  Mareš  se  zabýval 
technickým řešením a spolu s Josefem Hájkem objednají projekt na zbudování rozšíření osvětlení.

Josef Hájek se ptal na podnět, který prý dostala Česká inspekce životního prostředí. Starosta objasnil, že 
se jedná o prořezání a případné kácení lip ve Bzové. Prořezání lip nám inspekce v minulosti dokonce 
nařídila, takže prořezání a kácení bude sledovat, zda probíhá v souladu s legislativou.

Zasedání bylo ukončeno ve 22:33 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 6. 2011.

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

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

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

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


