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Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve středu 7. března 2012 od 19:00 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“) v 19:14 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 
29. února do 7. března 2012. Předsedající určil  ověřovateli  zápisu z dnešního zasedání Marcela Fialu a Josefa Hájka, 
zapisovatelem bude starosta Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 16/2012
zastupitelstvo schvaluje program 15. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Schválení grantových žádostí
  2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
      třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – změna vyhlášky č. 1/2010
  3. Schválení podpořených akcí v roce 2012 – kultura, sport
  4. Směny pozemků – cesta „Do kamení“
  5. Různé, diskuze

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

1. Schválení grantových žádostí

Starosta připravil návrhy na zadání grantů.

Z  grantové  podpory  „GP Rekonstrukce  stávajících  sportovišť“  požádá  obec  o  již  připravovanou  akci  rekonstrukce 
fotbalového hřiště  v  Bělči  pode vsí.  Celkové náklady projekty budou činit  450.000 Kč.  Z toho poskytne  v případě  
úspěchu 360.000 Kč kraj a 90.000 Kč obec. Proběhla debata o nutnosti řešit stávající kanalizaci vyrovnání terénu.

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

Usnesením č. 17/2011
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory Jihočeského kraje „GP Rekonstrukce 
stávajících sportovišť“ ve výši 360.000 Kč (celková cena projektu 450.000 Kč).

Pavel Krejčí připravil požadavky do programu na podporu JSDHO. Celkové náklady projektu činí 90.000 Kč, z toho 
v případě úspěchu kraj poskytne 63.000 Kč a obec z hasičského rozpočtu 27.000 Kč.

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

Usnesením č. 18/2011
zastupitelstvo  odsouhlasilo  podání  žádosti  z  programu grantové  podpory  Jihočeského kraje  „GP na podporu 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK“ ve výši 63.000 Kč (celková cena projektu 90.000 Kč).

Starosta  připravil  návrh  na  zakoupení  jednoho  kusu  radarového  měřiče  rychlosti  do  Bělče  z  důvodu  omezení  
nebezpečných rychlých průjezdů nákladních automobilů. Zastupitelstvo navrhuje umístit měřič ještě před č.p. 40. Měřič 
bude napájen z veřejného osvětlení. Druhou věcí, o kterou požádáme, je úhrada nového dopravního značení v ceně cca  
40.000 Kč. V případě úspěchu z celkové částky 100.000 Kč uhradí kraj 80.000 Kč a obec 20.000 Kč.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením č. 19/2011
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory Jihočeského kraje „GP Podpora zřízení 
bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ ve výši 80.000 Kč (celková cena projektu 100.000 Kč).

Z grantového programu podpory Zlepšení veřejného osvětlení požádá obec o pořízení veřejného osvětlení na návsi v  
Bělči (4 svítidla) a mezi č.p. 43, 48, 49 a 40 (2 svítidla). Celkové náklady projektu budou činit 102.000 Kč, z toho v 
případě úspěchu obec uhradí 51.000 Kč a kraj 51.000 Kč.

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

Usnesením č. 20/2011
zastupitelstvo  odsouhlasilo  podání  žádosti  z  programu  grantové  podpory  Jihočeského  kraje  „GP Zlepšení 
veřejného osvětlení v obcích“ ve výši 51.000 Kč (celková cena projektu 102.000 Kč).

2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta připravil návrh vyhlášky 1/2012 – změny vyhlášky 1/2010. Vyhláška mění dva odstavce. Prvním je rozúčtování  
nákladů podle skutečnosti 2010 a ve druhém osvobození majitelů rekreačních objektů – občanů obce.

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

Usnesením č. 21/2012
zastupitelstvo  schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2012  o  místním  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Schválení podpořených akcí v roce 2012 – kultura, sport

Zastupitelstvo připravilo seznam podpořených akcí z rozpočtu kultura a sport v roce 2012:
Dětský karneval   4.000 Kč Pouť v Bělči   1.000 Kč
Turnaj ve stolním tenise   4.000 Kč Drakiáda   2.000 Kč
Mezinárodní den žen   6.000 Kč Mikulášská obchůzka   2.000 Kč
Den matek   4.000 Kč Vánoční besídka   2.000 Kč
Malování na asfalt   2.000 Kč Modelářský kroužek Bělečtí tygři   2.000 Kč
Dětský den Bzová   2.000 Kč Mladí hasiči   4.000 Kč
Zájezd pro děti 15.000 Kč Myslivecké sdružení   4.000 Kč
Zájezd pro dospělé 15.000 Kč Maškary – ochotnický spolek   4.000 Kč
Taneční zábavy - pouťová + 2 10.000 Kč

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

Usnesením č. 22/2012
zastupitelstvo schvaluje seznam podpořených akcí a limity pro náklady na tyto akce dle seznamu.

4. Směny pozemků – cesta „Do kamení“

Na minulém zasedání byl projednán záměr směny pozemků, do dnešního dne k tomu nepřišla žádná připomínka ani  
nabídka. V případě směny s Kvítkovými starosta navrhuje pozemky směnit. Během bodu odešel Marcel Fiala.

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

Usnesením č. 23/2012
zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parcelní číslo KN 719, vodní plocha, v katastrálním území Běleč u Mladé 
Vožice ve vlastnictví  obce za pozemek parcelní  číslo KN 1719/5,  ostatní  plocha,  v katastrálním území Běleč u  
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Mladé Vožice ve vlastnictví SJM manželů Jana a Markéty Kvítkových, trvale bytem Bzová 8 s tím, že obec uhradí 
daň z převodu nemovitostí a poplatky spojené s převodem.

V případě výměny se Svatkovými a Fialovými je situace komplikovaná, přes pozemky vede přípojky T-Mobile a tato  
společnost platí celkový roční nájem cca 90.000 Kč. Starosta navrhuje zrušit záměr směny a dohodnout jinou směnu.

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

Usnesením č. 24/2012
zastupitelstvo zrušuje záměr směnit pozemky parcelní číslo KN 825, orná půda, o výměře 1294 m2 a parcelní 
číslo KN 828, orná půda, o výměře 1189 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.

5. Různé

Starosta připravil dohody o provedení práce na rok 2012, a to sečení (Skyva, Krejčí, Kubále, Smrčina) za 60 Kč/hod.,  
prohrnování (Krejčí, Kubále, Smrčina) za 80 Kč/hod., práce s křovinořezem (Kubále, Břenda) za 80 Kč/hod., kronikářka 
(Čechová)  za  5.000 Kč,  údržba bazénu (Mareš)  za  5.000 Kč,  odečty vodoměrů  (Hájek,  Krejčí  Pavel)  za  2.000 Kč. 
Starosta oznámil, že zastupitelé Krejčí, Hájek a Mareš jsou ve střetu zájmů podle zákona o obcích a o střetu zájmů.

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

Usnesením č. 25/2012
zastupitelstvo schvaluje uzavření dohod o provedení práce.

Proběhla diskuse o nákupu ventilátoru s ohřevem pro hasičárnu. Předvedené řešení přítomné nepřesvědčilo.

Starosta navrhl požádat o odkup pozemků od pozemkového fondu. Jde o pozemky pod požární nádrží, u Obecníka, pod  
silnicí Běleč – Bzová, u silnicí Bzová – Vilice a dva malé pozemky v Bělči a malý pozemek u střelnice ve Bzové

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 25/2012
zastupitelstvo schvaluje schvaluje záměr koupit pozemky parcelní číslo KN 1284/4, 1284/39, 1362/32, část pozemku 
1702/4, 1699/46, 1699/47, 1699/49, 1699/60, 1699/63, 1699/73, 978/4, 1677/6, 1696/9, 1699/24, 1699/25, 1699/26, 1701, 
1649/3, 75/23, část pozemku 1674/2 v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice od Pozemkového fondu.

Starosta přinesl návrh na technické řešení problémů s velkou vodou mezi č.p. 37 a č.p. 38 v Bělči od ATELIÉRU DoPI  
s.r.o.  Návrh navrhuje nesnižovat  nivelitu vozovky a provést  výraznou změnu odvedení  vody.  Cena projektu by byla  
62.400 Kč. Zastupitelstvo požádá jiného projektanta o jiný návrh..

Zasedání bylo ukončeno ve 20:55 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 8. března 2012.

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

zapisovatel, starosta

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

ověřovatel zápisu

........................................
Josef Hájek

ověřovatel zápisu

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

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