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Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš, Jaroslav Čech (přišel ve 20:20)
Omluven: Stanislav Šmejkal, Rudolf Šedivý

Zasedání zastupitelstva zahájil místostarosta Josef Hájek (dále „předsedající“) ve 20:00 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 
30. srpna do 6. září  2012.  Předsedající  určil  ověřovateli  zápisu z dnešního zasedání  Marcela Fialu a Pavla  Krejčího, 
zapisovatelem bude Marie Melicharová.

Usnesením č. 47/2012
zastupitelstvo schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – výměna ventilů na vodovodním řadu
  2. Rozpočtová změna 4/2012
  3. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova – klubovna v Bělči
  4. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova – lesní technika
  5. Schválení smlouvy – Ing. Jakub Nováček – projektová dokumentace – lesní technika
  6. Schválení smlouvy – EKO-KOM – pronájem nádob
  7. Schválení dodatku smlouvy – Pavel Bartůněk – provozování úpraven
  8. Zápis ze zasedání kontrolního výboru
  9. Různé, diskuse

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

1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – výměna ventilů na vodovodním řadu

Ve středu 5. září v 16:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení na výměnu ventilů. Přihlásila se jediná firma 
– Václav Šmejkal. Večer od 19:00 se sešla komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Stanislav Šmejkal,  
Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí a Josef Mareš. Komise nabídku posoudila a shledala, že odpovídá požadavkům.  
Celková nabídnutá cena je 53.080 Kč bez DPH. Komise navrhuje zastupitelstvu nabídku přijmout a uzavřít smlouvu.

V ranních hodinách nalezl starosta doma ve své schránce nabídku od firmy Pavel Bartůněk. Nabídka byla neúplná (chybí  
krycí list a oprávnění k podnikání) s cenou 62.476 Kč bez DPH. Starosta navrhuje nabídku dodatečně vyhodnotit, ale z 
důvodu vyšší ceny a nekompletnosti nabídky neměnit rozhodnutí komise.

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

Usnesením č. 48/2012
zastupitelstvo rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Výměna ventilů na vodovodním řadu 
na vodovodu Běleč“ a uzavření smlouvy s firmou Václav Šmejkal, IČ 41910583 za cenu 53.080 Kč bez DPH.

2. Rozpočtová změna 4/2012

Starosta připravil rozpočtové opatření č. 4/2012. Rozpočtové opatření je vhodnější terminologie než rozpočtová změna.

Příjmy i výdaje budou zvýšeny o 198.456 Kč. Snížení příjmů a výdajů o 1.544 Kč souvisí se správným zaúčtováním 
DPH. Zvýšení příjmů o 200.000 Kč je způsobeno vyšší cenou dřeva a tím zvýšeným příjmem z obecních lesů. Z těchto 
200.000 bude polovina vrácena do lesů na náklady s těžbou a dalšími činnostmi, 80.000 Kč bude určeno na opravy  
vodovodu (výměna ventilů), 10.000 Kč na náklady na svoz nebezpečného odpadu a o 10.000 bude navýšena rozpočtová 
rezerva.
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Změny ve výdajích v rámci paragrafů sledují přesuny podle jednotlivých činností. V lesích se místo osobních nákladů,  
nákupu materiálu a pohonných hmot navýší rozpočet na OLH a nákup služeb. V letošním roce se ožinování provádí  
dodavatelsky místo  práce  vlastních  zaměstnanců.  V sekci  kronika  bude  uhrazen  kurz  pro  kronikářku  místo  nákupu 
materiálu,  v  zájmové  činnosti  se  navýší  výdaje  na  pohoštění  a  příspěvky sdružením na  úkor  nákupu  materiálu.  V 
záležitostech kultury je opravena rozpočtová skladba – podle současných pravidel není peněžní dar darem, ale transferem.  
V péči o vzhled obcí se zvýší výdaje na PHM na úkor služeb, v požární ochraně nákup materiál místo drobného majetku.

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 198 456,00 Kč
1032 2111 Pěstební činnost Příjmy z obecních lesů + 200 000,00 Kč
6399 2222 Ostatní finanční operace Vrácení daní a nadměrné odpočty DPH - 1 544,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 198 456,00 Kč
1032 5169 Produkční činnosti Nákup ostatních služeb + 100 000,00 Kč
2310 5171 Pitná voda Opravy a udržování + 80 000,00 Kč
3721 5169 Nebezpečný odpad Nákup ostatních služeb + 10 000,00 Kč
6399 5362 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 1 544,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu + 10 000,00 Kč

Paragraf Položka Změny v rámci paragrafů celkem + 0,00 Kč
1032 5021 Produkční činnosti Osobní náklady - 20 000,00 Kč
1032 5139 Produkční činnosti Nákup materiálu - 10 000,00 Kč
1032 5156 Produkční činnosti Pohonné hmoty - 10 000,00 Kč
1032 5169 Produkční činnosti Nákup ostatních služeb + 30 000,00 Kč
1032 5169 Produkční činnosti Odborný lesní hospodář - odměna + 10 000,00 Kč
3319 5139 Kronika Nákup materiálu - 2 000,00 Kč
3319 5169 Kronika Nákup ostatních služeb + 2 000,00 Kč
3392 5139 Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu - 25 000,00 Kč
3392 5175 Zájmová činnost v kultuře Pohoštění + 15 000,00 Kč
3392 5229 Zájmová činnost v kultuře Příspěvky občanským sdružením + 10 000,00 Kč
3399 5194 Záležitosti kultury Věcné dary – výročí - 20 000,00 Kč
3399 5492 Záležitosti kultury Dary obyvatelstvu – příspěvky škola, narození + 20 000,00 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí Pohonné hmoty + 5 000,00 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí Nákup ostatních služeb - 5 000,00 Kč
5512 5137 Požární ochrana Drobný hmotný majetek - 10 000,00 Kč
5512 5139 Požární ochrana Nákup materiálu + 10 000,00 Kč

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

Usnesením č. 49/2012
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 – zvýšení příjmů i výdajů o 198.456 Kč a změny ve výdajích 
v rámci paragrafů o 102.000 Kč.

3. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova – klubovna v Bělči

Starosta připravil žádost o dotaci z programu rozvoje venkova – klubovna pro děti a spolky v podkroví požární zbrojnice. 
Návrh žádosti je k dipozici na jednání. Zastupitelstvo požádal o schválení limitů projektu – celková částka 900.000 Kč, z  
toho dotace 450.000 Kč. V pondělí 10. září od 17:00 proběhne v zasedací místnosti OÚ komunitní plánování projektu,  
kde bude prostor pro návrhy spolků, dětí a občanů. S dotacemi z MAS máme zkušenosti, projekt si vypracujeme sami.  
Během projednávání tohoto bodu přišel Jaroslav Čech.

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

Usnesením č. 50/2012
zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova – projekt v celkové částce 900.000 Kč, 
z toho dotace 450.000 Kč.
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4. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova – lesní technika

Zastupitelstvo pracuje na žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova. Žádost nám pomůže podat Ing. Jakub Nováček s  
firmy DOTin. Zastupitelstvo rozhoduje na dnešním zasedání o tom, zda bude žádost vůbec podána a jaká technika se  
typově koupí.

V diskusi navrhl Pavel Rychlý, že obec patří všem občanům a zastupitelstvo by mělo obejít občany a ptát se, zda si lidé  
přejí nákup této techniky.

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

Usnesením č. 51/2012
zastupitelstvo  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  programu  rozvoje  venkova  –  nákup  lesní  techniky,  a  to  
malotraktoru T2, mulčovače, přívěsu, stěpkovače nebo polínkovače, motorové pily a křovinořezu..

5. Schválení smlouvy – Ing. Jakub Nováček – projektová dokumentace – lesní technika

Starosta dohodl s Ing. Jakubem Nováčkem pomoc při podání žádosti z programu rozvoje venkova – lesní technika. Návrh  
smlouvy je k dispozici a náklady budou činit 15.000 Kč bez DPH.

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

Usnesením č. 52/2012
zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu o zpracování projektové dokumentace  v částce 15.000 Kč bez DPH s  
Ing. Jakubem Nováčkem, IČ 75569841.

6. Schválení smlouvy – EKO-KOM – pronájem nádob

Starosta dohodl se společností EKO-KOM, a.s. bezplatnou výpůjčku kontejnerů na tříděný odpad. Jde o dva kontejnery 
pro Bzovou a dva pro Běleč.

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

Usnesením č. 53/2012
zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce na 4 ks kontejnerů na tříděný odpad s EKO-KOM, a.s..

7. Schválení dodatku smlouvy – Pavel Bartůněk – provozování úpraven

Starosta uzavřel s Pavlem Bartůňkem dodatek ke smlouvě o provozování úpraven veřejného vodovodu v obcích Bzová a  
Běleč.  V  dodatku  je  jinak  definovaná  vypověditelnost  –  zkráceno  na  3  měsíce,  přesně  definovány  povinnosti  
provozovatele a stanoveny smluvní pokuty v případě špatné kvality vody. Finanční podmínky se jinak nemění.

Smlouva byla na schůzi před schválením přečtena.

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

Usnesením č. 54/2012
zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě s Pavlem Bartůňkem o provozování úpraven veřejného vodovodu v 
obcích Bzová a Běleč.
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8. Zápis ze zasedání kontrolního výboru

Kontrolní výbor zastupitelstva se sešel 21. srpna a zkontroloval plnění usnesení zastupitelstva od února do července 2012.  
V zápise ze dne 16. února 2012 upozornil na nesrozumitelnost zápisu.

Jedná se o bod 12 Různé diskuse, konkrétně neschválení příspěvku střeleckému klubu. Střelecký klub Bzová poslal obci 
žádost o příspěvek 20.000 Kč na koupi traktoru na sečení areálu střelnice. Areál střelnice bude mít pronajato myslivecké 
sdružení a toto sdružení dostalo darem nepoužívanou sekačku v únoru 2011 (usnesení 8/2011). Zastupitelstvo nevidělo  
jako potřebné na stejný účel poskytovat příspěvek.

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

Usnesením č. 55/2012
zastupitelstvo bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 21. srpna 2012.

9. Různé, diskuse

Starosta navrhl uzavřít smlouvu s Lukášem Hájkem na práci s křovinořezem ve Bzové s platností od 1. srpna 2012 do 31.  
prosince 2012 s hodinovou sazbou 80 Kč/hod.

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

Usnesením č. 56/2012
zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce na práci s křovinořezem s Lukášem Hájkem, trvale  
bytem Mladá Vožice za 80 Kč/hod s platností od 1.8.2012 do 31.12.2012.

Finanční výbor zastupitelstva se sešel 6. září a zkontroloval finanční záležitosti do srpna 2012.

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

Usnesením č. 57/2012
zastupitelstvo bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 6. září 2012.

Starosta navrhl uhradit autobus v částce do 12.000 Kč na zájezd do Prahy dne 8. září 2012 z paragrafu kultura. Jitka  
Váchová, Luboš Bartůněk a Pavel Rychlý připomínkovali, že nabídka měla být zveřejněna na nástěnce.

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

Usnesením č. 58/2012
zastupitelstvo schvaluje uhrazení nákladů na autobus na zájezd do Prahy v ceně do 12.000 Kč.

Na základě žádosti SDH Běleč navrhuje starosta přispět sboru dobrovolných hasičů na činnost částkou 10.000 Kč.

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

Usnesením č. 59/2012
zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Běleč ve výši 10.000 Kč.

Pavel Rychlý otevřel diskusi ohledně kácení stromů na stráni u Kuklů. Nesouhlasí s kácením v této lokalitě z důvodu 
odhlučnění střelnice.

Jitka Váchová  upozornila, že nefunguje ohřev vody v bazénu.
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Jitka Váchová se připomíná s žádostí o veřejné osvětelní mezi č.p. 43 a č.p. 48.

Jitka Váchová žádá o opravu příjezdové cesty k domu č.p. 48. Josef Hájek navrhuje, aby byla položena škrabanka z  
frézování silnic, lze ji obstarat levně. Zastupitelé nesouhlasí s údržbou příjezdových cest k jednotlivým domům. Každý si 
příjezdovou cestu k nejbližší komunikaci udržuje sám.

Luboš Bartůněk si stěžuje na rozlámání asfaltového příjezdu k domu č.p. 23, který je ničen při parkování hasičského auta.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 10. září 2012.

........................................
Marie Melicharová

zapisovatelka

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

starosta

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

ověřovatel zápisu

........................................
Pavel Krejčí

ověřovatel zápisu

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

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