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Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 27. prosince 2012 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:32 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že je přítomno 6 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 
18. prosince do 27. prosince 2012. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Jaroslava Čecha a Marcela 
Fialu, zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 103/2012
zastupitelstvo schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Schválení rozpočtu na rok 2013
  2. Žádost o dotaci z programu obnovy venkova 2013
  3. Vyúčtování dotací
  4. Schválení dohod o provedení práce / dohod o pracovní činnosti
  5. Odkoupení pozemku pro klubovnu ve Bzové
  6. Různé, diskuse

Hlasování o předloženém návrhu programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

1. Schválení rozpočtu na rok 2013

Starosta obce připravil  návrh rozpočtu na rok 2013. Rozpočet  je vypracován v souladu se schváleným rozpočtovým 
výhledem na  roky 2013-2015.  Návrh  rozpočtu  je  přílohou zápisu.  Rozpočet  je  navržen  jako schodkový s  využitím 
zůstatku minulých let ve výši 1.800.000 Kč a rozpočtovou rezervou 56.000 Kč. Celkové příjmy činí 5.042.000 Kč a  
celkové výdaje (vč. rezervy) 6.842.000 Kč. V příjmech i výdajích je započítán převod ze spořícího účtu ve výši 1 mil. Kč.

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

Usnesením č. 104/2012
zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet obce Běleč s příjmy ve výši 5.042.000 Kč, výdaji ve výši 6.842.000 Kč a 
financováním ve výši 1.800.000 Kč.

2. Žádost o dotaci z programu obnovy venkova 2013

Starosta připravil návrhy žádosti o dotaci z programu obnovy venkova. Navrhuje buď požádat o dotaci na rekonstrukci  
sociálního zařízení a vybavení na Obecním úřadě v Bělči nebo na snížení nivelity komunikace před č.p. 37 v Bělči.  
Zastupitelé se dohodli, že požádají o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení a dovybavení na Obecním úřadě.

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

Usnesením č. 105/2012
zastupitelstvo schvaluje  podání  žádosti  z  programu Jihočeského kraje „Program obnovy venkova jihočeského 
kraje v roce 2013“ ve výši 200.000 Kč (celkový rozpočet projektu 333.500 Kč).

3. Vyúčtování dotací

Starosta představil závěrečnou zprávu ke grantu na územní plán – celkové náklady ve výši 185.760 Kč.
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Ostatní granty se přesouvají na příště.

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

Usnesením č. 106/2012
zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu k vyúčtování grantu poskytnutého z grantového programu na 
podporu ÚPD obcí.

4. Schválení dohod o provedení práce / dohod o pracovní činnosti

Starosta připravil dohody o provedení práce na rok 2013, a to sečení (Skyva, Krejčí, Kubále, Smrčina) za 60 Kč/hod.,  
prohrnování a práce s křovinořezem (Kubále, Břenda, Skyva, Smrčina) 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. Dohody odpovídají roku 2012.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 107/2012
zastupitelstvo schvaluje uzavření dohod o provedení práce.

5. Odkoupení pozemku pro klubovnu ve Bzové

Starosta představil výsledky ankety uspořádané od 21. prosince do 27. prosince 2012. Sešlo se 100 anketních lístků ze  
160, z toho 9 lístků bylo neplatných, byl z nich vystřižen čárový kód. Konkrétně hlasování o klubovně ve Bzové dopadlo 
tak, že výstavba má podporu 46% hlasujících, ve Bzové hlasovalo pro výstavbu 67% hlasujících.

Proběhla diskuse mezi zastupiteli obce a přítomným Pavlem Rychlým ohledně ceny pozemku. Pavel Rychlý obstaral 
seznam pozemků,  na kterých by bylo  možné  klubovnu postavit.  Po delší  diskusi,  kdy zastupitelé  představili  vlastní 
představu o ceně max.  100 Kč/m2,  přišel  Pavel  Rychlý s nabídkou minimálně 100 Kč/m2.  Vzhledem k tomu,  že se 
představy obou stran sblížily, navrhl starosta hlasovat o odkupu pozemku.

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

Usnesením č. 108/2012
zastupitelstvo schvaluje odkoupení částí pozemků parcelní číslo KN 968/4 a 968/3 od Pavla Rychlého o výměře do 
1.100 m2 za cenu 100 Kč/m2 s tím, že obec obstará geometrický plán.

6. Různé, diskuse

Schválený výhledový plán investic je potřeba zařadit do databáze projektů DSO Mikroregion Venkov.

Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 109/2012
zastupitelstvo  obce  projednalo  zařazení  projektů  pro  období  let  2014  -  2020  do  databáze  projektů  DSO 
Mikroregionu VENKOV, která bude nedílnou součástí Integrované strategie území, které pro období let 2014 - 
2020 připraví OS MAS Krajina srdce a zařazuje akce do Místního programu obnovy venkova na roky 2013-2020

Občanské  sdružení  Babybox  pro  odložené  děti  –  Statim požádalo  o  příspěvek na  činnost  v  souvislosti  s  uvedením 
babyboxu v Táboře do provozu.

Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením č. 110/2012
zastupitelstvo  schvaluje  poskytnutí  příspěvku  na  činnost  občanskému  sdružení  Babybox  pro  odložené  děti  – 
Statim ve výši 5.000 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření č. 7/2012. 800 Kč je příspěvek na volby, 2.000 Kč je příspěvek Řk farnosti Šebířov.

Paragraf Položka Snížení příjmů celkem + 800,00 Kč
4111 Přijaté transfery Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl. správy + 800,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 800,00 Kč
3725 5169 Volby do zastupitelstev Nákup materiálu + 800,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích mezi paragrafy + 0,00 Kč
3326 5223 Místní kulturní hodnoty Neinvestiční transfery církvím + 2 000,00 Kč
3392 5169 Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb - 2 000,00 Kč

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

Usnesením č. 111/2012
zastupitelstvo  schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  7/2012  –  zvýšení  příjmů  i  výdajů  o  částku  800 Kč  a  změny 
ve výdajích mezi paragrafy ve výši 2.000 Kč.

Jitka a Jiří  Váchovi požádala o odprodej  části  pozemku parcelní číslo KN 178/2 – příjezdová cesta. Starosta navrhl  
neprodávat příjezdové cesty, on sám ví o dalších třech případných zájemcích. Jitka Váchová namítá, že buď jim obec má 
prodat pozemek nebo opravit příjezdovou cestu. S tím zastupitelé nesouhlasí, příjezdové cesty si občané udržují sami. 
Josef Mareš se nabídl, že přispěje na opravu příjezdové cesty prosívkou.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 112/2012
zastupitelstvo neschvaluje záměr prodat část pozemku parcelní číslo KN 178/2.

Jana  Vepřeková  požádala  o  odprodej  části  pozemku  parcelní  číslo  KN 1643/1  –  předzahrádka  u  č.p.  2  ve  Bzové.  
Zastupitelé ani občané nemají k odprodeji oplocené předzahrádky připomínek

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 113/2012
zastupitelstvo schvaluje záměr prodat část pozemku parcelní číslo KN 1643/1, ostatní plocha, v katastrálním území 
Běleč u Mladé Vožice o výměře cca 85 m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zápis do katastru nemovitostí a 
vypracování geometrického plánu.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:23 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 28. prosince 2012.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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