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Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve středu 28. prosince 2011 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:04 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že jsou přítomni 4 členové 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 
13. 12. do 28. 12. 2011. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Jaroslava Čecha a Rudolfa Šedivého, 
zapisovatelem bude starosta Stanislav Šmejkal. Marcel Fiala dorazil po projednání 2. bodu.

Usnesením č. 103/2011
zastupitelstvo schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2011
  2. Zpráva o hospodaření v lesích v roce 2011
  3. Schválení rozpočtové změny 8/2011
  4. Schválení rozpočtu na rok 2012
  5. Vyúčtování dotací
  6. Žádost o dotaci – program obnovy venkova 2012
  7. Schválení provádění vidimace a legalizace
  8. Schválení návrhu obecní vlajky
  9. Schválení pasportu místních komunikací
10. Schválení operačního plánu zimní údržby
11. Schválení nařízení obce o zimní údržbě komunikací
12. Různé, diskuze

Hlasování o předloženém návrhu programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2011

Starosta představil zprávu o hospodaření do konce listopadu 2011. Příjmy z pronájmů pozemků a z vodného jsou splněny 
z  60%,  ostatní  příjmy  přes  90%  ročního  rozpočtu.  Plnění  příjmů  odpovídá  předpokladům.  Výdaje  (mimo  rezervu 
rozpočtu) jsou vyčerpány ze 73 %. Předpokládaný zůstatek na účtu na konci roku je 1.200.000 Kč.

DP Daňové příjmy 1.942.130 1.827.044 94,07 %
MP Místní poplatky 28.500 28.750 100,88 %
PT Přijaté transfery 588.229 592.744 100,77 %

1031 Pěstební činnost 965.000 967.520 100,26 %
1069 Pronájmy pozemků 165.000 102.435 62,08 %
2310 Pitná voda 30.000 18.554 61,85 %
6310 Peněžní ústavy 4.800 4.711 98,14 %
6402 Finanční vypořádání 52.200 48.916 93,71 %

Příjmy celkem 3.775.859 3.590.674 95,10 %

1031 Pěstební činnost 774.220 712.081 91,97 %
1069 Pronájmy pozemků 14.000 13.872 99,09 %
2212 Místní komunikace 385.000 238.588 61,97 %
2310 Pitná voda 190.000 154.713 81,43 %
3111 Mateřská škola 30.000 17.027 56,76 %
3113 Základní škola 110.000 105.971 96,34 %
3319 Kronika 6.000 4.462 74,37 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 125.000 92.415 73,93 %
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3399 Záležitosti kultury 73.000 24.900 34,11 %
3419 Tělovýchovná činnost 40.000 16.781 41,95 %
3631 Veřejné osvětlení 30.000 10.330 34,43 %
3635 Územní plánování 200.000 0 0,00 %
3722 Komunální odpad 70.000 62.192 88,85 %
3744 Protipožární ochrana 124.080 124.080 100,00 %
3745 Péče o vzhled obcí 225.000 173.841 77,26 %
5512 Požární ochrana 255.000 252.673 99,09 %
6112 Zastupitelstvo 164.000 136.090 82,98 %
6149 Ostatní vnitřní správa 967 967 100,00 %
6171 Místní správa 769.500 443.671 57,66 %
6310 Peněžní ústavy 7.000 5.670 81,00 %
6399 Ostatní finanční operace 50.000 31.860 63,72 %
6402 Finanční vypořádání 22.000 21.957 99,80 %
6409 Rezerva rozpočtu, daň z příjmu 801.384 62.130 7,75 %

Výdaje celkem 4.466.151 2.706.271 60,60 %

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

Usnesením č. 104/2011
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. 11. 2011.

2. Zpráva o hospodaření v lesích v roce 2011

Starosta vypracoval zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2011. V roce 2011 nebyla provedená žádná úmyslná  
mýtná těžba, prováděly se prořezávky, probírky, předmýtní a nahodilá těžba a zpracování kůrovce. Přesto činila tržba za  
dřevo 950.000 Kč (bez DPH) a čistý zisk 334.000 Kč. Struktura výnosů a nákladů je uvedena v tabulce po čtvrtletích tak,  
že náklady odpovídají příslušným výdajům. Dosud nejsou uhrazeny faktury v celkové výši 71.185 Kč. Splatnost faktur je 
v roce 2011, ještě se do konce roku dají očekávat příchozí platby.

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem
Tržba za dřevo 226.497 Kč 131.480 Kč 489.621 Kč 102.928 Kč 950.527 Kč
Samovýroba dřeva 0 Kč 1.400 Kč 205 Kč 1.145 Kč 2.750 Kč
Dotace na pěstební činnosti 0 Kč 0 Kč 19.220 Kč 0 Kč 19.220 Kč
Doprava 0 Kč 5.504 Kč 15.803 Kč 0 Kč 21.307 Kč
Materiál 0 Kč 2.115 Kč 0 Kč 0 Kč 2.115 Kč
Přeprodané dřevo 0 Kč 0 Kč 16.473 Kč 0 Kč 16.473 Kč

Těžba, přiblížení a sortimentace 39.683 Kč 39.237 Kč 196.425 Kč 23.188 Kč 298.533 Kč
Pěstební činnosti 10.540 Kč 136.870 Kč 48.243 Kč 10.602 Kč 206.254 Kč
Doprava (placená obcí) 4.190 Kč 0 Kč 38.155 Kč 2.768 Kč 45.113 Kč
Materiál 0 Kč 2.115 Kč 0 Kč 0 Kč 2.115 Kč
Přeprodané dřevo 0 Kč 0 Kč 16.473 Kč 0 Kč 16.473 Kč
Odborný lesní hospodář 34.088 Kč 20.622 Kč 34.516 Kč 20.576 Kč 109.803 Kč

Hospodářský výsledek 137.996 Kč - 58.345 Kč 207.509 Kč 46.940 Kč 334.099 Kč

Miroslav Svatek hodnotí práci lesního hospodáře pozitivně, starosta se připojuje a připomíná pravidelnou přítomnost 
lesního hospodáře v lese. Z diskuse vyplynulo, že do zpravodaje přidáme upozornění, že les je pravidelně kontrolován a  
není příhodné využívat obecní lesy jako zdroj levného palivového dřeva. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. Během 
projednávání proběhla diskuse o prořezání lip v Bělči a ve Bzové a o možnostech jejich pokácení.

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

Usnesením č. 105/2011
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2011.
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3. Rozpočtová změna 8/2011

Účetní se starostou připravili rozpočtovou změnu. Do rozpočtu byly zařazeny zvýšené příjmy z daní ve výši 30.000 Kč a  
zvýšení výdajů na půjčku manželům Polesným. Druhou změnou je správné zařazení dotace na lesní hospodářský plán ve 
výši 30.051 Kč. Dotace není ve skutečnosti krajská, ale ministerská. K návrhu nebyly připomínky.

Paragraf Položka Změny v příjmech celkem + 30.000 Kč
0000 1121 Daňové příjmy – Daň z příjmu právnických osob + 10.000 Kč
0000 1211 Daňové příjmy – Daň z přidané hodnoty + 20.000 Kč
0000 4113 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace LHP + 30.051 Kč
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace LHP – 30.051 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 30.000 Kč
4341 5660 Sociální pomoc – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu + 30.000 Kč

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

Usnesením č. 106/2011
zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu 8/2011 – zvýšení příjmů i výdajů o 30.000 Kč a změny v příjmech ve  
výši 30.051 Kč.

4. Schválení rozpočtu na rok 2012

Starosta  obce  připravil  návrh  rozpočtu  na  rok  2012.  Oproti  rozpočtovému výhledu,  který  byl  schválen  v  létě,  jsou  
navýšeny položky,  přesunuté z roku 2011 – platby územního plánu 200.000 Kč, nákup pozemků pod silnicí Běleč –  
Bzová 100.000 Kč a montáž dopravních značek 30.000 Kč. Dále byla navržena změna rozpočtu v lesích – zvýšení příjmů 
o 100.000 Kč, zvýšení výdajů na služby o 50.000 Kč a DPH 50.000 Kč. Poslední změnou jsou drobná navýšení příjmů o 
53.000 Kč a navýšení výdajů na setkání rodáků o 50.000 Kč.

Návrh  rozpočtu  je  přílohou  zápisu.  Rozpočet  je  navržen  jako schodkový  s  využitím zůstatku  minulých  let  ve  výši  
1.150.000 Kč a rozpočtovou rezervou 1.653.000 Kč. Celkové příjmy činí 3.363.000 Kč a celkové výdaje (vč. rezervy)  
4.513.000 Kč. Bez rozpočtové rezervy činí výdaje 2.860.000 Kč.

Starosta zmínil nutnost pořízení dopravních značek a navýšení peněz na jejich pořízení na 40.000 Kč. Dále budou oproti 
návrhu sloučeny 2 položky – daně.

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

Usnesením č. 107/2011
zastupitelstvo schvaluje  schvaluje schodkový rozpočet obce Běleč s příjmy ve výši 3.363.000 Kč, výdaji ve výši  
4.513.000 Kč a financováním ve výši 1.150.000 Kč.

5. Vyúčtování dotací

Starosta připravil vyúčtování dotace z programu obnovy venkova – zateplení a výměna oken a dveří na Obecním úřadě.  
Celkové náklady akce činily 314.194 Kč, z toho příspěvek Jihočeského kraje činil 160.000 Kč (51%). Vyúčtování je k  
dispozici přítomným.
K vyúčtování dotace proběhla kratší diskuse.

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

Usnesením č. 108/2011
zastupitelstvo schvaluje vyúčtování dotace z Programu obnovy venkova na rok 2011 – zateplení a výměna oken a  
dveří na OÚ Běleč.
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6. Žádost o dotaci – program obnovy venkova 2012

Zastupitelstvo připravilo žádost o dotaci z programu obnovy venkova na rok 2012 – rekonstrukce místních komunikací. 
Cílem je opravit poškozené části místní komunikace k Obecnímu rybníku a komunikace k Šelmberku. Celkové náklady 
akce činí 398.000 Kč, z toho žádaná částka činí 198.000 Kč. Opravená plocha komunikace by měla činit 2000 m2.

Marcel Fiala navrhl prioritně řešit cestu k Obecnímu rybníku. Proběhla diskuse o rekonstrukci mostu pod Šelmberkem.

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

Usnesením č. 109/2011
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti z programu Jihočeského kraje „Program obnovy venkova jihočeského 
kraje v roce 2012“ ve výši 198.000 Kč (celkový rozpočet projektu 398.000 Kč).

7. Schválení provádění vidimace a legalizace

Starosta navrhl zavést novou službu – vidimaci a legalizaci – ověřování podpisů a ověřování kopií. K tomu je nutno  
zajistit souhlas zastupitelstva. Protože pro rok 2012 už není možné zajistit změnu vyhlášky, bude vidimace a legalizace  
probíhat až od 1. 1. 2013. K návrhu nebyly připomínky. Během hlasování nebyl krétce přítomen Jaroslav Čech.

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

Usnesením č. 110/2011
zastupitelstvo schvaluje provádění vidimace a legalizace od 1. 1. 2013.

8. Schválení návrhu obecní vlajky

Na minulém zastupitelstvu byla schválena podoba obecního znaku. Heraldik, pan Velebný připravil i návrh obecní vlajky, 
která  bude  schvalována  současně  se  znakem.  Vlajka  obsahuje  stejné  motivy  jako  znak  –  černou  kančí  hlavu  na 
žlutém/zlatém podkladu, sedmi stínky odděleném od modré horní části vlajky. Diskuse probíhala o barvě pozadí.

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

Usnesením č. 111/2011
zastupitelstvo schvaluje navrženou podobu obecní vlajky podle návrhu heraldika Velebného.

9. Schválení pasportu místních komunikací

Společnost  Somaro  CZ,  s.r.o.  dokončila  pasport  místních  a  účelových  komunikací  včetně  zimní  údržby  a  pasport  
dopravního značení. Pasport je přítomným k dispozici, definuje 1 místní komuniaci II. třídy – silnici Běleč – Bzová, 6  
komunikací III. třídy (Běleč – náves, Do Souhrad, K Obecnímu rybníku, K Šelmberku, Bzová, Jalovčí) a 3 chodníky – 
komunikace IV. třídy (Běleč – náves, schody k č.p. 43, Bzová k zastávce), 1 most (pod Šelmberkem) a 27 účelových 
komunikací. Pasport dopravního značení navrhuje vyměnit nebo doplnit 11 dopravních značek v ceně cca 45.000 Kč.  
Některé značky obec již má ve skladu.

Zdeněk Kubále  upozornil,  že  vjezd  k  jeho  domu není  uveden jako účelová  komunikace.  Vjezdy jsou  jako účelové 
komunikace vedeny pouze tehdy, pokud připojují více domů (komunikace k bytovce v Bělči,, komunikace u Kopeckých 
ve Bzové). Během hlasování nebyl krátce přítomen Rudolf Šedivý

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

Usnesením č. 112/2011
zastupitelstvo schvaluje pasport místních komunikací a pasport dopravního značení ve znění navržené společností 
SOMARO CZ, s.r.o.
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10. Schválení operačního plánu zimní údržby

V rámci pasportu komunikací připravila společnost SOMARO CZ, s.r.o. i operační plán zimní údržby. Operační plán je k  
dispozici a stanovuje lhůty pro odstraňování sjízdnosti a seznam komunikací, které se prohrnují. Plán respektuje současný 
stav a právně jej zakotvuje.

Petra Šmejkalová navrhuje zveřejnit pasport komunikací na webu, aby dávaly smysl odkazy z operačního plánu.

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

Usnesením č. 113/2011
zastupitelstvo schvaluje operační plán zimní údržby.

10. Schválení nařízení obce o zimní údržbě komunikací

V návaznosti na pasportu místních komunikací a operační plán zimní údržby připravil starosta nařízení obce o zimní  
údržbě komunikací. Toto nařízení zajistí nastavení zimní údržby podle operačního plánu.

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

Usnesením č. 114/2011
zastupitelstvo schvaluje nařízení obce č. 1/2011 o zimní údržbě komunikací.

12. Různé, diskuze

Při kontrole zápisu ze zastupitelstva jsme objevili dvě chyby, které je nutno opravit. První je chybně napsané číslo u  
rozpočtové  změny  –  místo  357.888  Kč  omylem  zůstalo  345.888.000  Kč.  Druhým  usnesením  je  stanovení  ceny 
samovýroby dřeva. Stanovili jsme 30 Kč/prm, ale se špatně uvedenou DPH. K návrhu nebyly připomínky.

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

Usnesením č. 115/2011
zastupitelstvo schvaluje opravu usnesení č. 87/2011 ze dne 26. 10. 2011 v tomto znění:
„Usnesením č.  87/2011  zastupitelstvo  schvaluje  rozpočtovou  změnu 6/2011  –  zvýšení  příjmů i  výdajů  ve  výši 
284.220 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 357.888 Kč a v příjmech v rámci paragrafu ve výši 
34.000 Kč.“

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

Usnesením č. 116/2011
zastupitelstvo schvaluje opravu usnesení č. 12/2011 ze dne 14. 3. 2011 v tomto znění:
„Usnesením č. 12/2011 zastupitelstvo obce schvaluje pravidla samovýroby dřeva od 15.3.2011 takto: cena bude 30 
Kč (včetně DPH) za prostorový metr a kácet se bude v nerentabilních porostech.“

Zastupitelstvo zveřejnilo záměr  pronajmout areál  střelnice.  Nikdo se nepřihlásil,  jediným přihlášeným je Myslivecké 
sdružení Běleč. Bylo by vhodné potvrdit pronájem střelnice mysliveckému sdružení.

Usnesením č. 117/2011
zastupitelstvo opětovně 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.
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Střelecký klub Bzová poslal obci žádost o příspěvek 20.000 Kč na koupi traktoru na sečení areálu střelnice. Střelnici bude  
mít pronajato myslivecké sdružení, které dostalo od obce jednu sekačku darem.

Vedla se dlouhá diskuse o podmínkách provozu střelnice, které se zúčastnili všichni přítomní. Zastupitelstvo stanovilo a  
na tomto zasedání  potvrdilo  usnesení  o podmínkách pronájmu střelnice tak,  že  bude uzavřena dohoda o provozních 
podmínkách  na  střelnici.  Řešily  se  termíny  provozu  střelnice.  Termíny  provozu  navrhne  myslivecké  sdružení  ve 
spolupráci se střeleckým klubem a projedná zastupitelstvo. V rámci diskuse byly připomenuty body provozního řádu – 
přítomnost  označené odpovědné osoby a  vztyčování  vlajky při  střelbě.  Byl  připomenut  i  možný konflikt  střelnice  s 
vedením cesty „Do kamení“

Miroslav Svatek se ptal  na možnosti  výměny pozemků, potřebných pro cestu „Do kamení“.  Navrhl  dvě možnosti  –  
výměnu podle metrů při stejné bonitě a výměnu v obdobných cenách. Starosta nevidí důvod vyměňovat pozemky za  
stejné, obec nedisponuje např. volnou zahradou. Svatkovi navrhnou možný pozemek ke směně.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:32 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 12. 2011.

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

zapisovatel, starosta

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

ověřovatel zápisu

........................................
Rudolf Šedivý

ověřovatel zápisu

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

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