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Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:05 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 zasedání, zveřejněnou na úřední desce a elektronické úřední desce od 
1. 12.  do  8. 12.  2011.  Předsedající  určil  ověřovateli  zápisu  z dnešního  zasedání  Jaroslava  Čecha  a  Marcela  Fialu, 
zapisovatelem bude starosta Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 93/2011
zastupitelstvo schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Krajské granty pro rok 2012
  2. Vyúčtování dotace na dovybavení JSDHO
  3. Rozpočtová změna 7/2011
  4. Stanovení způsobu odpisování majetku
  5. Úpravy nájemních smluv u nájmu polí – Jan Fiala, Josef Bartůněk
  6. Harmonogram svozu odpadu pro rok 2012
  7. Schválení návrhu obecního znaku
  8. Různé, diskuze

Hlasování o předloženém návrhu programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

1. Krajské granty pro rok 2012

Jihočeský kraj vypsal grantové řízení na rekonstrukci sportovišť. V příštím roce máme v plánu zrekonstruovat fotbalové 
hřiště v Bělči. Starosta navrhuje požádat o grant v celkové výši 120.000 Kč. Spolufinancování obce 30%.

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

Usnesením č. 94/2011
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti z programu Jihočeského kraje „Příspěvek na rekonstrukce a obnovu 
vybavení sportovišť“ ve výši 84.000 Kč (celkový rozpočet projektu 120.000 Kč).

Druhým grantem podaným ještě na rok 2011 je příspěvek na hospodaření v lesích. Žádáme o 25.080 Kč, ale protože jsou  
prostředky již vyčerpané, nepředpokládáme úspěch.

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

Usnesením č. 95/2011
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o grant na hospodaření v lesích ve výši 25.080 Kč.

2. Vyúčtování dotace na dovybavení JSDHO

Starosta vypracoval vyúčtování dotace na dovybavení JSDHO. Vyúčtování je k dispozici. Celkové náklady projektu činily 
125.868 Kč, dotace Jihočeského kraje 80.000 Kč, tj. 66%.

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

Usnesením č. 96/2011
zastupitelstvo schvaluje vyúčtování dotace na dovybavení JSDHO.
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3. Rozpočtová změna 7/2011

Starosta připravil rozpočtovou změnu 7/2011. Rozpočtová změna zahrnuje zvýšení příjmů a výdajů – příjem dotace na 
pořízení LHP ve výši 30.051 Kč, dotace na dovybavení JSDHO 4.515 Kč a nákup a prodej snímků za 6.600 Kč.
Dále zahrnuje změny v příjmech z pitné vody (vodné, poplatky ČIŽP) ve výši 3.284 Kč, zvýšení příjmů ve výši 150.000  
Kč (zvýšený prodej dřeva, zvýšené nájemné za pozemky, prodej DHIM -sněhová radlice a prodej pozemků), zvýšení  
výdajů ve výši 115.000 Kč (zpravodaj, péče o vzhled obcí), snížení výdajů o 279.000 Kč (výdaje na lesy, výdaje na 
mateřskou školu, opravy hřiště v Bělči a územní plán) a změny ve výdajích ve výši 70.000 Kč (místní komunikace, pitná  
voda, kultura a místní správa). Rozpočtová rezerva se zvýšila o 414.000 Kč na cca 1.150.000 Kč, které budou zahrnuty do  
financování rozpočtu příštího roku. Z letošního roku bude přesunuta na příští rok tvorba územního plánu, oprava hřiště v  
Bělči a nákup pozemků pod silnicí.

Paragraf Položka Změny v příjmech celkem + 191 166,00 Kč
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace lesní hop. plán + 4 515,00 Kč
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace JSDHO + 30 051,00 Kč
1031 2131 Pěstební činnost – Příjmy z obecních lesů + 90 000,00 Kč
1069 2131 Pronájmy pozemků – Příjmy z pronájmu pozemků + 22 000,00 Kč
2141 2112 Vnitřní obchod – Příjmy z prodeje zboží + 6 600,00 Kč
2212 2310 Místní komunikace – Příjmy z prodeje DHIM + 2 000,00 Kč
2310 2111 Pitná voda – Příjmy z poskytovaných služeb (vodné) + 3 284,00 Kč
3639 3111 Komunální služby – Příjmy z prodeje pozemků + 36 000,00 Kč
6402 2221 Finanční vypořádání – Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP) - 3 284,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 191 166,00 Kč
1031 5021 Pěstební činnost – Osobní náklady - 22 500,00 Kč
1031 5139 Pěstební činnost – Nákup materiálu - 21 000,00 Kč
1031 5156 Pěstební činnost – Pohonné hmoty - 2 500,00 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Nákup ostatních služeb + 25 000,00 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Odborný lesní hospodář - odměna + 1 500,00 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Lesní hospodářský plán + 3 551,00 Kč
2141 5138 Vnitřní obchod – Nákup zboží za účelem prodeje + 6 600,00 Kč
2212 5137 Místní komunikace – Drobný hmotný majetek - 20 000,00 Kč
2212 5169 Místní komunikace – Nákup ostatních služeb + 45 000,00 Kč
2212 5171 Místní komunikace – Opravy a udržování komunikací - 25 000,00 Kč
2212 6130 Místní komunikace – Nákup pozemků - silnice Bzová - 100 000,00 Kč
2310 5021 Pitná voda – Osobní náklady + 3 600,00 Kč
2310 5169 Pitná voda – Služby – rozbory vody + 2 400,00 Kč
2310 5171 Pitná voda – Opravy a udržování - 6 000,00 Kč
3111 5321 Mateřská škola – Neinvestiční transfery obcím - 10 000,00 Kč
3316 5139 Zpravodaj – Nákup materiálu + 5 000,00 Kč
3392 5139 Zájmová činnost v kultuře – Nákup materiálu + 10 000,00 Kč
3392 5169 Zájmová činnost v kultuře – Nákup ostatních služeb - 14 000,00 Kč
3392 5229 Zájmová činnost v kultuře – Příspěvky občanským sdružením + 4 000,00 Kč
3419 5171 Tělovýchovná činnost – Oprava a udržování – hřiště v Bělči - 23 000,00 Kč
3635 6119 Územní plánování – Územní plán Běleč – pořízení - 200 000,00 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obcí – Mzdové náklady + 10 000,00 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí – Nákup ostatních služeb + 100 000,00 Kč
5512 5139 Požární ochrana – Nákup materiálu + 4 515,00 Kč
6171 5137 Místní správa – Drobný hmotný majetek + 2 000,00 Kč
6171 5139 Místní správa – Nákup materiálu + 2 000,00 Kč
6171 5169 Místní správa – Nákup ostatních služeb - 10 000,00 Kč
6171 5363 Místní správa – Úhrady sankcí jiným rozpočtům + 6 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti – Rezerva rozpočtu + 414 000,00 Kč

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. Při hlasování nebyl přítomen Josef Hájek.

Usnesením č. 97/2011
zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu 7/2011 – zvýšení příjmů i výdajů o 191.166 Kč, změny v příjmech ve  
výši 3.284 Kč a změny ve výdajích ve výši 254.000 Kč.
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4. Stanovení způsobu odpisování majetku

Starosta informoval zastupitele o možných způsobech odepisování majetku obce, daných Českým účetním standardem č.  
708.  Pro  Obec  Běleč  je  nejvýhodnější  použití  rovnoměrného  způsobu  odpisování,  který  zachycuje  věrný  způsob 
odepisování. Stejné odpisování použije Město Mladá Vožice.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 98/2011
zastupitelstvo  schvaluje  stanovení  způsobu  odepisování  majetku  obce  Běleč  v  souladu  s  Českým  účetním 
standardem č. 708 – rovnoměrný způsob odepisování.

5. Úpravy nájemních smluv u nájmu polí – Jan Fiala, Josef Bartůněk

Na jaře 2011 navrhl Agrospol a.s. zvýšení nájmu z polí na výši 1105 Kč/ha + výši daně z nemovitostí. Starosta s dalšími  
nájemci dohodl nové smlouvy nahrazující současné smlouvy z let 1999, 2001 a 2003. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu  
neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců vždy k 30. 9. daného roku. Smlouvy nebudou vypovězeny před 31. 12. 2014.  
Smlouvy jsou na jednání k dispozici.

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

Usnesením č. 99/2011
zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvy na pronájem polí s Josefem Bartůňkem a Janem Fialou.

6. Harmonogram svozu odpadu pro rok 2012

COMPAG VOTICE s.r.o. navrhl svozové termíny pro směsný komunální odpad takto:
Svoz proběhne vždy v úterý, a to od 3. 1. 2012 do 24. 4. 2012 každých 14 dnů, od 15. 5. 2012 do 18. 9. 2012 každé 
3 týdny, od 9. 10. 2012 do 18. 12. 2012 každých 14 dnů. Celkem proběhne 22 svozů.

Svoz separovaného odpadu byl navržen od 10. 2. 2011 každé 4 týdny vždy v úterý sklo a ve středu papír. Starosta navrhl  
snížení frekvence svozů na dvouměsíční interval. Podle situace a množství odpadu může být interval kdykoliv upraven.  
Smlouva je na jednání k dispozici. Dvouměsíční interval svozu separovaného odpadu byl schválen. Harmonogram bude 
zveřejněn ve zpravodaji.

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

Usnesením č. 100/2011
zastupitelstvo schvaluje harmonogram svozu odpadu a uzavření smlouvy s COMPAG VOTICE s.r.o.

7. Schválení návrhu obecního znaku

Vítěz poptávkového řízení na zhotovení návrhu obecního znaku a vlajky doručil tři návrhy obecního znaku ke konzultaci.  
Všechny tři varianty byly předvedeny na obrazovce a prodiskutovány. Byl předložen text, kterým heraldik odůvodnil 
vytvoření tří návrhů.

Přítomní se shodli, že nejvhodnější je varianta č. 2 – stříbrný štít, pěti stínky oddělený od modré hlavy štítu, na stříbrné 
ploše černá kančí hlava. Byla navržena změna pozadí ze stříbrného na žluté/zlaté – stříbrné pozadí nelze vytisknout, bude 
bílé nebo šedé.

Další postup bude takový, že starosta pošle zpracovateli výsledek jednání, ten zhodnotí návrh obce na změnu pozadí a  
připraví vlajku.

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

Usnesením č. 101/2011
zastupitelstvo schvaluje výběr varianty č. 2 a navrhuje upravit pozadí ze stříbrného na žluté.
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8. Různé, diskuze

Starosta navrhl schválit  smlouvu s dodavatelem prořezání stromů – MEADOWS ZAS s.r.o.  Vítěz výběrového řízení  
dlouhodobě nereaguje na poštu, emaily ani telefonáty – doba pro prořezání lip na střelnici končí na konci roku.

Usnesením č. 102/2011
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s MEADOW ZAS s.r.o. na prořezání lip v celkové ceně 84.000 Kč.

Starosta upozornil na ulomenou břízu pod Bělčí za mostem u silnice. Bříza je na obecním pozemku a musíme vybrat  
někoho, kdo břízu zpracuje.

Josef Hájek se ptal na územní plán, po Bzové chodil pracovník a měřil komunikace. Šlo o pracovníka firmy Samaro, která 
u nás právě dokončuje pasport komunikací a dopravního značení. Starosta navrhl připravit žádost do programu obnovy  
venkova – opravu silnice k Obecnímu rybníku.

Jaroslav Javorský přišel s návrhem vyřešit dešťové vody za stodolami. O problému se vedla dlouhá diskuse, z pohledu 
obce jde o soukromý problém majitelů stodol, obec tam nemá žádný pozemek. Sousedi by se měli dohodnout mezi sebou.

Přišel Pavel Krejčí.

Jitka Váchová připomněla nevyřešený problém stékání vody kolem č. p. 48 na komunikaci k č. p. 33. Obec v letošním 
roku provedla terénní úpravy tak, aby voda z obecního pole u silnice do Mladé Vožice stékala k silnici a ne do polí, v  
místě je jinak provedena orba a budeme sledovat,  jestli  to pomohlo. V příštím roce připravíme projekt na protažení  
dešťové kanalizace.

Starosta na 5 minut předal řízení schůze Jaroslavu Čechovi.

V pátek se bude rozsvěcovat stromeček v Bělči, je třeba roznést pozvánku.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:48 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 12. 2011.

........................................
Stanislav Šmejkal

zapisovatel, starosta

........................................
Jaroslav Čech

ověřovatel zápisu

........................................
Marcel Fiala

ověřovatel zápisu

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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