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Zápis
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve středu 13. června 2012 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 20:10 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 
6. června  do  13. června  2012.  Předsedající  určil  ověřovateli  zápisu  z dnešního  zasedání  Josefa  Mareše  a  Rudolfa 
Šedivého, zapisovatelem bude starosta Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 27/2012
zastupitelstvo schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Rozpočtová změna 2/2012
  2. Zpráva o hospodaření obce ke dni 31. května 2012
  3. Zpráva o hospodaření v obecních lesích ke dni 31. března 2012
  4. Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek
  5. Schválení uzavřených smluv – lesy, odkoupení pozemku pod silnicí
  6. Schválení uzavřených smluv – mateřská a základní škola
  7. Schválení uzavřených smluv – rodáci, kultura
  8. Záměry prodeje pozemků
  9. Záměry pronájmů pozemků
10. Změna plánu investic v roce 2012
11. Různé, diskuze

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

1. Rozpočtová změna 2/2012

Starosta připravil rozpočtovou změnu č. 2/2012.
Paragraf Položka Změny v příjmech celkem +1 774 000

DP 1351 Daňové příjmy Odvod z výtěžku a provozování loterií +5 000
PT 4122 Přijaté transfery Neinvestiční dotace od Jihočeského kraje +35 000
PT 4134 Přijaté transfery Převody z rozpočtových účtů +1 600 000

1032 2111 Pěstební činnost Příjmy z obecních lesů +100 000
3722 2111 Komunální odpad Příjmy separovaný odpad +5 000
4341 2111 Sociální pomoc Vrácení půjčky +24 000
6310 2141 Peněžní ústavy Příjmy z úroků +5 000

Paragraf Položka Změny ve výdajích celkem +1 774 000
1032 5169 Produkční činnosti Nákup ostatních služeb +40 000
1032 5169 Produkční činnosti Odborný lesní hospodář - odměna +10 000
1069 5165 Pronájmy pozemků Podnájem pozemků -6 000
2212 6121 Místní komunikace Budovy, stavby +10 000
3111 5321 Mateřská škola Neinvestiční transfery obcím -34 500
3113 5321 Základní škola Neinvestiční transfery obcím +7 500
3631 5154 Veřejné osvětlení Elektrická energie +1 500
3631 6121 Veřejné osvětlení Budovy, stavby +65 000
3722 5169 Komunální odpad Sběr a svoz komunálního odpadu +10 000
3745 5169 Péče o vzhled obcí Nákup ostatních služeb +65 000
5512 5137 Požární ochrana Drobný hmotný majetek +35 000
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6171 5154 Místní správa Elektrická energie -26 500
6171 5229 Místní správa Příspěvky sdružením (Mikroregion Venkov) -1 000
6171 5362 Místní správa Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu +1 000
6310 5163 Peněžní ústavy Bankovní poplatky -3 000
6330 5345 Převody vlast. fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům +1 600 000

Nejdůležitější změnou je zahrnutí 1.600.000 Kč do příjmů a výdajů – jde o převod na spořící účet. Druhou změnou je  
přijetí dotace 35.000 Kč v příjmech a výdajích na dovybavení JSDHO. Příjmy z hospodaření v lese stoupnou o 100.000 
Kč a výdaje o 50.000 Kč. Dojde k navýšení příjmu z odměny za separovaný odpad 5.000 Kč, odvod z loterií 5.000 Kč a  
zvýšení příjmů z úroků o 5.000 Kč. Byly zahrnuty splátky půjčky od Polesných ve výši 24.000 Kč.
Sníží se odhad výdajů na podnájem pozemků o 6.000 Kč, na bankovní poplatky o 3.000 Kč, na příspěvky sdružením o 
1.000 Kč a na elektřinu o 25.000 Kč a odvody za školu a školku o 27.000 Kč. K navýšení výdajů dojde u investic do 
komunikací (zaměření pozemků) o 10.000 Kč, sběr komunálního odpadu (separovaný odpad) o 10.000 Kč, úpravy u 
Obecního rybníka a v okolí Bělče – dokončení o 65.000 Kč a platba správního řízení o 1.000 Kč a veřejné osvětlení na 
návsi 65.000 Kč. Příjmy a výdaje se zvýšili o 1.774.000 Kč. K Návrhu nebyly vzneseny připomínky.

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

Usnesením č. 28/2012
zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2012 – zvýšení příjmů i výdajů o 1.774.000 Kč.

2. Zpráva o hospodaření obce ke dni 31. května 2012

Starosta představil zprávu o hospodaření do konce května 2012. V rozpočtové části je zahrnuta schválená rozpočtová 
změna. Za 5 měsíců roku (42%) odpovídají příjmy navýšeným předpokladům. Nižší příjmy u lesů jsou způsobeny jedno a 
dvouměsíční  splatností  faktur,  u  úroků čtvrtletním úročením spořícího  účtu  a  u daňových příjmů  uhrazením daně  z 
nemovitostí koncem května a příjmem na účet počátkem června, daň ve výši 194.000 Kč již dorazila. Překročení nákladů 
u veřejného osvětlení je dáno téměř dokončenou investicí, u ostatních finančních operací zaúčtováním daně z příjmu. Na  
konci května bylo na účtech obce 1.811.087 Kč.

paragraf rozpočet skutečnost plnění
DP Daňové příjmy 1 995 520 812 625 40,72%
MP Místní poplatky 28 500 27 350 95,96%
PT Přijaté transfery 1 720 180 1 685 180 97,97%

1032 Pěstební činnost 1 200 000 452 656 37,72%
1069 Pronájmy pozemků 175 000 100 0,06%
2212 Místní komunikace 4 440 4 440 100,00%
2310 Pitná voda 35 800 0 0,00%
3722 Komunální odpad 5 000 2 121 42,41%
4341 Sociální pomoc 24 000 10 000 41,67%
6310 Peněžní ústavy 10 000 2 665 26,65%
6399 Ostatní finanční operace 17 641 16 097 91,25%
6402 Finanční vypořádání 21 330 21 330 100,00%

Příjmy celkem 5 237 411 3 034 564 57,94%

FI Financování 1 350 990 -460 097 -34,06%

1032 Produkční činnosti 600 000 359 910 59,99%
1069 Pronájmy pozemků 14 000 0 0,00%
2212 Místní komunikace 390 000 43 920 11,26%
2310 Pitná voda 200 000 50 948 25,47%
3111 Mateřská škola 5 500 0 0,00%
3113 Základní škola 117 500 0 0,00%
3316 Zpravodaj 20 000 3 469 17,35%
3319 Kronika 10 000 0 0,00%
3392 Zájmová činnost v kultuře 200 000 16 964 8,48%
3399 Záležitosti kultury 40 000 4 000 10,00%
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3419 Tělovýchovná činnost 50 000 4 154 8,31%
3631 Veřejné osvětlení 106 500 59 515 55,88%
3635 Územní plánování 200 000 0 0,00%
3722 Komunální odpad 80 000 3 762 4,70%
3745 Péče o vzhled obcí 185 000 73 104 39,52%
5512 Požární ochrana 135 000 35 007 25,93%
6112 Zastupitelstvo 207 000 63 156 30,51%
6171 Místní správa 423 500 133 601 31,55%
6310 Peněžní ústavy 7 000 2 523 36,04%
6330 Převody vlastním fondům 1 600 000 1 600 000 100,00%
6399 Ostatní finanční operace 165 520 115 520 69,79%
6409 Ostatní činnosti 1 831 881 0 0,00%

Výdaje celkem 6 588 401 2 569 553 39,00%

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

Usnesením č. 29/2012
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. květnu 2012.

3. Zpráva o hospodaření v obecních lesích ke dni 31. března 2012

Starosta vypracoval zprávu o hospodaření v obecních lesích za 1. čtvrtletí 2012.

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem
Tržba za dřevo 396 755 Kč 396 755 Kč
Samovýroba dřeva 132 Kč 132 Kč

Těžba, přiblížení a sortimentace 134 246 Kč 134 246 Kč
Pěstební činnosti 0 Kč 0 Kč
Doprava (placená obcí) 4 095 Kč 4 095 Kč
Odborný lesní hospodář 30 706 Kč 30 706 Kč

Hospodářský výsledek 227 840 Kč 227 840 Kč

Ke zprávě nebyly vzneseny připomínky, starosta upozornil, že  přesnější obraz hospodaření bude až za 2. čtvrtletí, kdy se  
dokončí práce a uzavře celá etapa 1. pololetí. Josef Hájek připomněl, že obec dodala dřevo na čarodějnice ve Bzové.

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

Usnesením č. 30/2012
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích ke dni 31. března 2012 .

4. Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek

Starosta představil  návrh směrnice o zadávání  veřejných zakázek.  Jde o práci  starosty města Semily,  a kromě tučně 
označených změn není do této směrnice zasahováno. Podle této směrnice bude vypsáno několik výběrových řízení a pak  
budou zkušenosti zapracovány do nové směrnice přesně na míru obci Běleč.

Připomínky:

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

Usnesením č. 31/2012
zastupitelstvo schvaluje směrnici č. 1/2012 o zadávání veřejných zakázek.
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5. Schválení uzavřených smluv – lesy, odkoupení pozemku pod silnicí

Starosta představil uzavřené smlouvy o prodeji dřeva. 3x jde o prodej dřeva společnosti Stora Enso Wood Products, 3x jde 
o prodej dřeva společnosti WOOD & PAPER a.s. s jedním dodatkem. Smlouvy byly přítomným k dispozici.

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

Usnesením č. 32/2012
zastupitelstvo schválilo uzavření předložených kupních smluv na prodej dřeva se společností Stora Enso Wood 
Products GmbH (3x) a WOOD & PAPER a.s.(3x) vč. 1 dodatku a kupní smlouvu na 2 pozemky pod silnicí:
- Stora Enso Wood Products GmbH ze dne 25. ledna 2012 – 200 m3,
- Stora Enso Wood Products GmbH ze dne 20. dubna 2012 – 100 m3,
- Stora Enso Wood Products GmbH ze dne 20. dubna 2012 – 30 m3,
-.WOOD & PAPER a.s. ze dne 3. února 2012 – 150 prm + dodatek ze dne 11. dubna 2012 – 70 At,
- WOOD & PAPER a.s. ze dne 30. ledna 2012 – 40 At,
- WOOD & PAPER a.s. ze dne 16. dubna 2012 – 80 prm,
- Jindřich Koblic ze dne 12. března 2012 – pozemky parc. č. KN 1699/57 o výměře 80 m2, 1699/71 o výměře 532m2.

6. Schválení uzavřených smluv – mateřská a základní škola

Starosta představil smlouvy o docházce dětí do ZŠ a MŠ Mladá Vožice. Představil zároveň záměr Města Mladá Vožice na 
rozšíření kapacity MŠ o 10 míst zřízením jedné třídy ve škole. Návrh bez připomínek.

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

Usnesením č. 33/2012
zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv s Městem Mladá Vožice o podmínkách docházky do mateřské a základní 
školy pro rok 2012.

7. Schválení uzavřených smluv – rodáci, kultura

Obec uzavřela smlouvu o zprostředkování uměleckého výkonu s Františkem Adámkem, Praha 4 o pořadu „Hraje a zpívá 
Strahovanka.“ Návrh bez připomínek.

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

Usnesením č. 34/2012
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování výkonu s Františkem Adámkem – pořad „Hraje a 
zpívá Strahovanka.“

8. Záměry prodeje pozemků

K jednání byla předložena žádost pana Koblice ze Bzové (č.p. 20) na odkup pozemku u vjezdu na dvůr a oplocené části 
zahrady. Pan Koblic zařídí geometrický plán.

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

Usnesením č. 35/2012
zastupitelstvo schvaluje záměr prodat část pozemku parcelní číslo KN 569/10, ostatní plocha, v katastrálním území 
Běleč u Mladé Vožice o výměře cca 120 m2.

9. Záměry pronájmů pozemků

Jaroslav Šmíd požádal o pronájem rybníčku v Mederovech. Zastupitelstvo s pronájmem souhlasí.
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 36/2012
zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcelní číslo KN 1106/6, ostatní plocha, v katastrálním 
území Běleč u Mladé Vožice o výměře cca 900 m2.

10. Změna plánu investic v roce 2012

Byla navržena změna v plánu investic  tak,  že bude navýšen rozpočet  dětského hřiště  Bzová o 50.000 Kč,  zařazena 
rekonstrukce dětského hřiště v Bělči a navýšen rozpočet rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ v Bělči o 50.000 Kč.

Rekonstrukce sociálního zařízení na Obecním úřadě v Bělči 350.000
Rekonstrukce dětského hřiště v Bělči 150.000
Výstavba dětského hřiště ve Bzové 200.000

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

Usnesením č. 37/2012
zastupitelstvo schvaluje změnu plánu investic v roce 2012.

Proběhla  diskuse  s  přítomnými  zástupci  veřejnosti  ohledně  umístění  dětského  hřiště  ve  Bzové.  Přítomná  veřejnost  
nesouhlasí s umístěním hřiště za č.p. 12 (Smrčinovi). Starosta osloví Pavla Rychlého a Melicharovi ohledně možnosti  
umístit hřiště v blízkosti tenisového kurtu.

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

Usnesením č. 38/2012
zastupitelstvo odkládá realizaci dětského hřiště ve Bzové do doby než bude ujasněno umístění dětského hřiště s 
přihlédnutím k přání občanů Bzové.

11. Různé, diskuze

Občanky ze Bzové navrhly starostovi zakoupit obecní trampolínu pro hry dětí. Trampolína stojí cca 9.000 Kč. Zastupitelé  
se obávají bezpečnosti při hře dětí a navrhují oslovit obec Zhoř s žádostí o poskytnutí zkušeností, tam již trampolínu mají.

Starosta informoval o možnosti poskytovat pečovatelskou službu na území obce poskytovanou Městem Mladá Vožice.  
Obec obdrží návrh podmínek od Mladé Vožice.

Starosta informoval o svozu nebezpečného odpadu v sobotu 30. června 2012.

Starosta přečetl anonymní dopis, který přišel na adresu zastupitelstva. Zastupitelstvo si jej vyslechlo a nepřijalo žádné  
usnesení. Jitka Váchová obvinila Josefa Hájka, že napsal přes své kontakty na odboru životního prostředí anonym na 
jejího otce ohledně siláže za kravínem (ten to rázně popřel) a dále zastupitelstvo obce s tím, že zastupitelstvo je první, kdo  
píše v obci anonymy. Proti tomu se ohradil starosta obce a žádal podložit její tvrzení. Luboš Bartůněk obvinil obec, že  
podobné věci jdou ze strany obce a dokonce použil přirovnání, že na každou sv*** se vaří voda. Starosta shrnul důsledky  
anonymů a sdělil, že obec preferuje přímé jednání a zásadně nesouhlasí s anonymním udáváním.

Miroslav Svatek přinesl několik připomínek k práci vedení obce. Obvinil starostu, že poškodil pověst obce, když nebyl na  
obědě s biskupem, dále nesouhlasí se zveřejňováním dokumentů na webových stránkách obce a s odkazy na web ve 
zpravodaji, požaduje urychlení práce na budování cesty „Do Kamení“ i přes nevyřešené pozemky, nesouhlasí s výměnou 
pozemků pod silnicí do Bzové, žádá vymýtit roští mezi komunikací ve Bzové a domem č.p. 5 (prý je svah v majetku  
obce), žádá pokácet stromy na střelnici a sečení trávy na více místech ve Bzové. Starosta na připomínky reagoval, k věci 
budování cesty „Do Kamení“ oznámil, že se bez odkoupených pozemků nebudou provádět další investice.
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Jitka Váchová se dotazuje na odpověď na dopis ohledně prohrnování v Bělči. Starosta připomněl, že dopis byl anonym a 
nebylo komu odpovědět. Luboš Bartůněk si stěžuje, že nedostal odpověď na nabídku na odkup staré radlice. Nabídku 
strčil starostovi v listopadu pod dveře. Josef Hájek se ptá, proč dával dopis pod dveře, starosta oponuje, že pod jeho dveře  
lze těžko něco prostrčit kvůli těsnění.

Starosta informuje zastupitelstvo o zúčtování naléhavé opravy propadlé komunikace a kanalizace u č.p. 15 v Bělči.

Pavla Šmídová se ptá, proč se ve Bzové střílí i mimo zveřejněné hodiny. Miroslav Svatek vysvětluje, že nemůže střelnici  
hlídat, dále oznamuje, že střelecký klub musí nechat vyhotovit znalecký posudek a na dotaz potvrzuje, že obec může  
nahlédnout do dokumentů ke střelnici.

Miroslav Svatek přednáší opakovanou žádost střeleckého klubu na příspěvek. 22.6. bude na střelnici dřevosochání, klub 
se pravidelně zapojuje do Rallye Kamberk a spolupracuje každoročně s dětskými tábory.

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

Usnesením č. 39/2012
zastupitelstvo schvaluje příspěvek Sportovně střeleckému klubu Bzová ve výši 5.000 Kč na rozvoj aktivit.

Josef Hájek představil nabídku na malování v obci, bude obílena čekárna ve Bzové a obě kapličky, nebude se bílit čekárna 
v Bělči a vodárna. Zastupitelstvo nemá námitek k bílení v ceně do 42.000 Kč.

Miroslav Svatek neslyší přes stromy zvon z kapličky ve Bzové.

Pavla Šmídová se ptá na schránku ve Bzové. Ta bude instalována během léta.

Řeší se ještě stany na rodáky a stravenky pro účastníky.

Zasedání bylo ukončeno ve 23:45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 18. června 2012.

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

zapisovatel, starosta

........................................
Josef Mareš

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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