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Zápis
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 21. února 2013 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:38 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že je přítomno ...... 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 
14. února  do  21. února  2013.  Předsedající  určil  ověřovateli  zápisu  z dnešního  zasedání  Jaroslava  Čecha  a  Rudolfa 
Šedivého, zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 13/2013
zastupitelstvo schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Rozpočtové opatření č. 1/2013
  2. Provoz kanceláře v roce 2013
  3. Schválení smluv
  4. Schválení vypsání výběrových řízení
  5. Různé, diskuse

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

1. Rozpočtové opatření č. 1/2013

Starosta připravil návrh rozpočtového opatření č. 1/2013.
Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 684 082,00 Kč

1122 Daňové příjmy Daň z příjmu právnických osob za obec + 18 910,00 Kč
1337 Místní poplatky Poplatek za likvidaci komunál. odpadu + 4 000,00 Kč
4111 Přijaté transfery Neinv. přijaté transfery z všeobec. pokl. správy + 26 000,00 Kč
4112 Přijaté transfery Neinv. přijaté transfery na výkon státní správy - 5 600,00 Kč
4134 Vlastní prostředky Převody z rozpočtových účtů + 610 000,00 Kč

1069 2131 Pronájmy pozemků Příjmy z pronájmu pozemků + 19 000,00 Kč
3725 2324 Separovaný odpad Příjmy z vlastní činnosti + 6 000,00 Kč
4341 2111 Sociální pomoc Vrácení půjčky - 6 000,00 Kč
4341 2141 Sociální pomoc Příjmy z úroků + 1 500,00 Kč
4341 2460 Sociální pomoc Vrácení půjčky + 6 000,00 Kč
6310 2141 Peněžní ústavy Příjmy z úroků + 3 000,00 Kč
6399 2222 Ostatní finanční operace Vrácení daní a nadměrné odpočty DPH + 626,00 Kč
6402 2221 Finanční vypořádání Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP) + 646,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení financování celkem + 148 959,00 Kč
8115 Financování Zůstatek finančních prostředků z minulých let + 148 959,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 833 041,00 Kč
2321 6121 Odvádění odpadních vod Budovy, stavby + 10 000,00 Kč
6118 5019 Volba prezidenta republiky Refundace platů + 8 000,00 Kč
6118 5021 Volba prezidenta republiky Mzdové náklady + 10 000,00 Kč
6118 5039 Volba prezidenta republiky Refundace pojistného + 4 000,00 Kč
6118 5175 Volba prezidenta republiky Pohoštění + 4 000,00 Kč
6330 5345 Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům + 610 000,00 Kč
6399 5362 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků – Daň z příjmu + 18 910,00 Kč
6402 5364 Finanční vypořádání Vratky veřejným rozpočtům územní úrovně + 15 977,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu + 152 154,00 Kč
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Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
5512 5019 Požární ochrana Refundace platů + 3 000,00 Kč
5512 5039 Požární ochrana Refundace pojistného + 1 000,00 Kč
5512 5171 Požární ochrana Opravy a udržování - 4 000,00 Kč
6112 5023 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva + 1 000,00 Kč
6112 5032 Zastupitelstvo Zdravotní pojištění - 1 000,00 Kč
6171 5011 Místní správa Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 75 400,00 Kč
6171 5021 Místní správa Osobní náklady + 92 000,00 Kč
6171 5031 Místní správa Sociální pojištění + 2 400,00 Kč
6171 5032 Místní správa Zdravotní pojištění + 1 000,00 Kč
6171 5139 Místní správa Nákup materiálu - 10 000,00 Kč
6171 5169 Místní správa Nákup ostatních služeb - 10 000,00 Kč

Největší položkou rozpočtového opatření je zvýšení příjmů i výdajů o 610.000 Kč - převod ze spořícího účtu. Dále dotace  
na prezidentské volby v příjmech i ve výdajích v celkové částce 26.000 Kč, zvýšení daně z příjmů za obec o částku  
18.910 Kč (v příjmech i výdajích).

Rozpočtové příjmy budou navýšeny vzhledem k nedoplatkům z roku 2012 a informacím, které nebyly při schvalování 
rozpočtu známy o 19 000 Kč (navýšení příjmů z pronájmu - nedoplatky z roku 2012), 6 000 Kč (platby od EKO-KOMu), 
4 000 Kč (místní poplatky - mj. nedoplatky z roku 2012), 3 000 Kč (úroky z účtu), 1 500 Kč (úroky z půjčky), 626 Kč  
(vratka DPH), 646 Kč (vratka poplatku ČIŽP), příjmy byly sníženy o 5.600 Kč (dotace na výkon státní správy). Byla  
opravena chyba v zaúčtování splátek půjčky ve výši 6 000 Kč.

Výdaje byly zvýšeny mimo již uvedené o 10 000 Kč (geologický průzkum kanaliazce Souhrady) a o 15 977 Kč (vratka  
dotace na krajské volby). Rozpočtová rezerva byla zvýšena o 152 154 Kč.

Výdaje v rámci paragrafů byly změněny u požární ochrany (refundace platu) v částce 4 000 Kč, u zastupitelstva (souvisí 
se změnou místostarosty) v částce 1 000 Kč a změny v místní správě v celkové částce 92 000 Kč (souvisí se změnou 
pracovního  poměru  na  dohody o  pracovní  činnosti  a  navýšení  prostředků  na  odměny v  souvislosti  s  archivováním 
dokumentů 1992-2010 - prostředky na odměny byly navýšeny o 20 000 Kč).

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

Usnesením č. 14/2013
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 – zvýšení v příjmech o 684 082 Kč, ve výdajích o 833 041 Kč, 
financování o 148 959 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů v částce 100 400 Kč.

2. Provoz kanceláře v roce 2013

Starosta  připravil  návrh  změn  v  provozu  kanceláře  od  1.  března.  Vzhledem k  neuspokojivému  systému  archivace 
dokumentů je nutné setřídit, zaevidovat a archivovat všechny dokumenty, které jsou v kanceláři. Tuto práci lze provádět 
buď externě – zadat firmě – předběžné nabídky jsou od 50.000 Kč výše, nebo to provést vlastními silami. Proto navrhl  
navýšit mzdové prostředky kanceláře o 20.000 Kč a většinu archivačních prací provést v roce 2013.

Dále navrhuje rozdělit pracovní úvazek účetní na jednotlivé pracovní činnosti – zvlášť vedení účetnictví, zvlášť vedení  
pokladny a zvlášť práce na archivaci. K tomu navrhuje přijmout druhého pracovníka na dohodu – práce na archivaci a  
úklid. V případě, že se nový pracovník osvědčí, je starosta domluven s paní Melicharovou, že by mu postupně předávala  
jednotlivé úkoly a agendy.

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

Usnesením č. 15/2013
zastupitelstvo schvaluje ukončení pracovní smlouvy a uzavření smluv o pracovní činnosti na rok 2013 v rámci  
schváleného rozpočtu pro místní  správu a zmocňuje starostu uzavírat  dohody o pracovní  činnosti  a  úkolovat  
zaměstnance kanceláře podle potřeb kanceláře.
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3. Schválení smluv

Starosta uzavřel smlouvu s Českou národní bankou o vedení účtu č. 94-1019301/0710, který je nutné zřídit do 31. března.

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

Usnesením č. 16/2013
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu s Českou národní bankou uzavřené dne 31. ledna 2013.

Odborný lesní hospodář dohodl s firmou WOOD & PAPER, a.s. smlouvu o prodeji brusného dřeva. Marcel Fiala požádal 
o kontaktování lesního hospodáře, aby připravil plán činnosti na rok 2013. Starosta bude lesního hospodáře kontaktovat.

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

Usnesením č. 17/2013
zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s WOOD & PAPER a.s. na prodej 75 prm brusného dřeva.

Pavel Bartůněk přestal dodávat službu provozování úpraven pod svým jménem a žádá nás o převod smlouvy pod BART 
INSTA s.r.o. Toto není dlouhodobě možné, po překročení plnění ve výši 50.000 Kč bez DPH musí být dodavatel vybrán 
výběrovým řízením. Bude vyhlášeno výběrové řízení na provozování vodovodu a do té doby je potřeba vztah vyřešit.

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

Usnesením č. 18/2013
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o provozování úpraven s BART INSTA s.r.o. na první pololetí 2013 s  
cenou plnění 7.000 Kč měsíčně bez DPH.

4. Schválení vypsání výběrových řízení

Starosta informoval o zřízení profilu zadavatele a připravil seznam výběrových k vypsání v nejbližší době:
- Rekonstrukce sociálních zařízení
- Doplnění dětské hřiště Běleč
- Klubovna – stavební práce
- Klubovna – instalatérské práce
- Klubovna – elektro práce
- Oprava místních komunikací ITHR
- Provozování vodovodů Běleč, Bzová
- Dodávky elektrické energie pro období 1.7.2013-30.6.2014

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

Usnesením č. 19/2013
zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrových řízení podle návrhu starosty.

5. Různé, diskuse
Starosta informoval o jednání starostů o vybudování třídy pro mateřskou školu v Mladé Vožici. Nabídka Města Mladá 
Vožice spočívá s tom, že vybuduje do konce srpna jednu třídu pro 20 dětí v budově staré mateřské školy v Poplužní ulici.  
Financování bude buď formou dotace Jihočeského kraje, případně formou příspěvků obcí, pokud v dotačním řízení město 
neuspěje. Příspěvek Bělče by činil cca 75.000 Kč. Starosta navrhuje podpořit žádost o dotaci.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením č. 20/2013
zastupitelstvo žádá vedení  Jihočeského kraje o podporu města Mladá Vožice a jeho projektu směřujícímu ke  
zvýšení kapacity předškolního zařízení v Mladé Vožici. Rovněž žádá, aby městu Mladá Vožice byla poskytnuta 
podpora v plné výši. Věříme, že vedení Jihočeského kraje naši žádost podpoří a projekt města Mladá Vožice na 
rozšíření kapacity předškolního zařízení v Mladé Vožici určený zejména pro spádové oblasti schválí k financování.

Starosta  navrhuje  podpořit  akce  jako  v  loňském  roce,  prozatím  akce  do  konce  března  s  tím,  že  na  březnovém 
zastupitelstvu se schválí zbytek.

Dětský karneval 4.000 Kč
Maškarní průvod 4.000 Kč
Turnaj ve stolním tenise 5.000 Kč
Mezinárodní den žen 6.000 Kč

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

Usnesením č. 21/2013
zastupitelstvo schvaluje seznam podpořených akcí a limity pro náklady na tyto akce dle seznamu.

Zasedání zastupitelstva bude 14. března 2013 od 19:30 hod.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:55 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 22. února 2013.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

........................................
Rudolf Šedivý

ověřovatel zápisu

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

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

Strana 4/4


