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Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 13. září 2012 od 19:30 hodin

v myslivecké klubovně ve Bzové na střelnici

Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Josef Mareš, Rudolf Šedivý, Josef Hájek (dorazil v 19:58)
Omluven: Pavel Krejčí

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:47 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 
6. září  do 13. září  2012.  Předsedající  určil  ověřovateli  zápisu z dnešního zasedání  Jaroslava Čecha a  Josefa  Mareše, 
zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal. Starosta poděkoval za poskytnutí klubovny pro účely konání zastupitelstva obce.

Usnesením č. 60/2012
zastupitelstvo schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Schválení zápisu do kroniky za rok 2011
Projednání bodu včetně čtení zápisu předpokládáme v délce 60 minut.
Další program bude pokračovat od 20:00 hodin.

  2. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – oprava místní komunikace u Obecního rybníka
  3. Rozhodnutí o umístění dětského hřiště ve Bzové
  4. Různé, diskuse

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

1. Schválení zápisu do kroniky za rok 2011

Kronikářka Mirka Čechová přečetla zápis do kroniky na rok 2011. Zastupitelstvo vzalo zápis na vědomí. Zastupitelstvo  
děkuje Mirce Čechové za přečtení celého mnohastránkového zápisu do kroniky.

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

Usnesením č. 61/2012
zastupitelstvo souhlasí s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2011.

2. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – oprava místní komunikace u Obecního 
rybníka

Ve čtvrtek 13. září v 16:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení na opravu místní komunikace. Přihlásily  
se  tři  firmy firmy – COLAS CZ, a.s.,  Vialit  Soběslav spol.  s  r.o.  a STRABAG a.s.  Otevírání  obálek bylo původně  
plánováno na 18:30 ten den večer, ale bylo přesunuto na zasedání zastupitelstva obce. Starosta jmenoval komisi pro  
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Stanislav Šmejkal, Marcel Fiala, Josef Mareš.
Obálky byly na místě  otevřeny a  zkontrolovány.  Byl  sepsán zápis  z  otevírání  obálek a  hodnocení  nabídek.  Komise  
nabídku posoudila  a  shledala,  že  odpovídají  požadavkům.  Celková  nabídnutá  cena  nejvýhodnější  nabídky od  firmy 
STRABAG a.s. je 386.317,92 Kč včetně DPH. Dalšími nabídkami byly nabídky od firmy COLAS CZ, a.s. (492.168 Kč) 
a Vialit Soběslav spol. s r. o. (409.980 Kč).
Komise navrhuje zastupitelstvu nabídku přijmout a uzavřít smlouvu.

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

Usnesením č. 62/2012
zastupitelstvo  rozhoduje  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  ve  veřejné  zakázce  „Oprava  místní  komunikace  u 
Obecního rybníka“ a uzavření smlouvy s STRABAG a.s., IČ 60838744 za cenu 386.317,92 Kč včetně DPH.
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3. Rozhodnutí o umístění dětského hřiště ve Bzové

Starosta vysvětlil postup zastupitelstva obce ve věci umístění dětského hřiště ve Bzové. Navrhl, aby další postup byl  
konzultován s občany Bzové a tímto otevřel diskusi. Občané ve Bzové projevili přes pana Rychlého zájem vybudovat ve  
Bzové klubovnu s dětským hřištěm, posezením a sociálním zařízením.

Pavel Rychlý informoval o hledání vhodné lokality – mezi Šmídovi a Melicharovi u rybníčka, případně u č.p. 17. Volné 
pozemky ve vlastnictví obce jsou pod č.p. 25 (Vávrovi), tam je umístění mimo střed obce, nebo na střelnici, ale ta je  
zaplněná. Josef Hájek připomněl, že umístění dětského hřiště se řeší už od minulého zastupitelstva a navrhuje využít  
obecní pozemky pod č.p. 25. Jan Kvítek upozorňuje, že pozemek pod č.p. 25 je podmáčený, ale výsledek by nemusel být 
špatný.  Mezi  Rychlými  (č.p.  10)  a  Melicharovými  (č.p.  27)  je  tenisový kurt  a  navrhuje  právě  tam postavit  lehkou 
dřevostavbu s  místností  pro 30 lidí,  WC,  případně  sprchou a  ČOV a kůlnou na  nářadí.  Pavel  Rychlý  se  odprodeji  
pozemku nebrání, ale má na zahradu vjezd. Proběhla nepřehledná diskuse o stavu tenisového kurtu, ze které vyplynulo, že  
hřiště/kurt bude buď multifunkční nebo pouze pro tenis. Ve Vilicích je kurt výhradně pro tenis, zamčený, s placeným 
přístupem a údržba stojí 20.000 Kč ročně. Petr Melichar navrhuje pro klubovnu a dětské hřiště využít lokalitu pod č.p. 25.  
Jaroslav Šmíd navrhuje nerekonstruovat tenisový kurt, ale prostředky směřovat do stavby klubovny. Pavel Rychlý shrnul  
hledání pozemku do dvou variant. Buď k dohodě mezi obcí a Pavlem Rychlým dojde, pan se bude stavět na odkoupeném 
pozemku, nebo nedojde a pak se bude stavět na pozemku pod č.p. 25.

Starosta osobně s nápadem souhlasí, upozorňuje, že nejde o projednanou a schválenou věc, osobně si myslí, že za přispění  
dotace ve výši cca 450.000 Kč, je obce schopna projekt s celkovými náklady 1.100.000 Kč výhledově ufinancovat. Dále 
připomněl, že pro získání dotace musí existovat dostatek aktivit jako podklady pro dotační řízení, a to jak aktivity před  
podáním žádosti, tak příslib aktivit do budoucna. Marcel Fiala připomněl, že v minulých letech přicházely ze Bzové 
některé aktivity, které již nejsou – průvod maškar, den dětí nebo nohejbalový turnaj. Josef Mareš navrhuje zpracovat  
nejdřív hrubý plán a teprve potom kupovat pozemky. Pavel Rychlý slíbil, že sežene cca 5 lidí a dohromady připraví návrh. 

Starosta  shrnul  diskusi  takto:  Nejprve  bude  ve  Bzové  proveden  návrh/náčrtek  předpokládaných  aktivit,  ten  potom 
projedná zastupitelstvo. Pak proběhne jednání o pozemku a to znovu projedná zastupitelstvo. Potom se nechá zpracovat  
projekt a následně podá žádost o dotaci (léto/podzim 2013). Stavět by se v ideálním případě mohlo v létě 2014. Mezitím 
bude na občanech Bzové, aby obnovili zaniklé aktivity, rozjely nové a připravili se na činnost pro dokončení klubovny. 
Miroslav Svatek se nabídl, že uspořádá kroužek na střelnici.

4. Různé, diskuse

Miroslav Svatek připomněl nedořešené problémy s cestou „Do kamení“, pokácení lip na střelnici  a řešení problému  
křížových cest. Starosta cestu „do kamení“ bere na sebe, dojedná s majiteli pozemků jejich prodej. V případě lip platí 
stále zákaz kácení, bude nutno kontaktovat Agenturu ochrany přírody a krajiny a konzultovat další postup. V případě  
křížových cest nevidí starosta opodstatnění investice do této cesty, které propojuje pro pěší Vilice a Šebířov. Místostarosta  
si místo prohlédne pro případnou samovýrobu dřeva.
Marie Svatková upozornila na špatné turistické značení, kde chybí značky a turisté skončí ve Bzové a hledají marně další  
cestu. Starosta si trasu projde a bude kontaktovat Klub českých turistů.
Jaroslav Šmíd se dotazoval na stav desinfekčního zařízení v úpravně vody pro Bzovou. Navrhuje jej vyměnit. Josef Hájek 
měl minulý týden na místě zaměstnance ČEVAK, který navrhl některé úpravy.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:53 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 14. září 2012.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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