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Zápis
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 14. března 2013 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:38 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 
7. března do 14. března 2013. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Marcela Fialu a Josefa Mareše, 
zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 22/2013
zastupitelstvo schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Schválení podpory akcí v roce 2013
  2. Schválení smluv
  3. Schválení žádostí o dotaci
  4. Různé, diskuse

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

1. Schválení podpory akcí v roce 2013

Zastupitelstvo připravilo seznam podpořených akcí z rozpočtu kultura a sport v roce 2013:
Mezinárodní den žen - zvýšení   2.000 Kč Drakiáda   2.000 Kč
Den matek   4.000 Kč Mikulášská obchůzka   2.000 Kč
Malování na asfalt   2.000 Kč Vánoční besídka   2.000 Kč
Dětský den Bzová   2.000 Kč Modelářský kroužek Bělečtí tygři   2.000 Kč
Zájezd pro děti 15.000 Kč Mladí hasiči   4.000 Kč
Zájezd pro dospělé 15.000 Kč Myslivecké sdružení Běleč   4.000 Kč
Taneční zábavy - pouťová + 2 10.000 Kč Maškary – ochotnický spolek   4.000 Kč
Pouť v Bělči   1.000 Kč Střeleckýsportovní klub   4.000 Kč

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

Usnesením č. 23/2013
zastupitelstvo schvaluje seznam podpořených akcí a limity pro náklady na tyto akce dle seznamu.

2. Schválení smluv

Odborný lesní hospodář dohodl s firmou WOOD & PAPER, a.s. smlouvu o prodeji vlákninového dřeva.

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

Usnesením č. 24/2013
zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s WOOD & PAPER a.s. na prodej 20 At vlákninového dřeva.

EKO-KOM, a.s. navrhl úpravu smlouvy na výpůjčku nádob na separovaný odpad z důvodu nové autorizace.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením č. 25/2013
zastupitelstvo schvaluje uzavření nové smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s.

3. Schválení žádostí o dotace
Pavel Krejčí připravil požadavky do programu na podporu JSDHO. Celkové náklady projektu činí 60.000 Kč, z toho 
v případě úspěchu kraj poskytne 42.000 Kč a obec z hasičského rozpočtu 18.000 Kč.

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

Usnesením č. 26/2013
zastupitelstvo  odsouhlasilo  podání  žádosti  z  programu grantové  podpory  Jihočeského  kraje  „GP na podporu 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK“ ve výši 42.000 Kč (celková výše projektu 60.000 Kč).

Starosta  připravil  návrh  na  zakoupení  jednoho  kusu  radarového  měřiče  rychlosti  do  Bělče  z  důvodu  omezení  
nebezpečných rychlých průjezdů nákladních automobilů. Zastupitelstvo navrhuje umístit měřič ještě před č.p. 40. Měřič 
bude napájen z veřejného osvětlení. V případě úspěchu z částky 60.000 Kč uhradí kraj 48.000 Kč a obec 12.000 Kč.

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

Usnesením č. 27/2013
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory Jihočeského kraje „GP Podpora zřízení 
bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ ve výši 48.000 Kč (celková výše projektu 60.000 Kč).

4. Různé, diskuse

Starosta navrhuje opravit rozpočtové opatření č. 1/2013 takto:
Původní znění:
Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 684 082,00 Kč

4341 2460 Sociální pomoc Vrácení půjčky + 6 000,00 Kč
Nové znění:
Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 684 082,00 Kč

2460 Sociální pomoc Vrácení půjčky + 6 000,00 Kč

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

Usnesením č. 28/2013
zastupitelstvo schvaluje opravu rozpočtového opatření č. 1/2013 – změna paragrafu bez změny částky.

Starosta informoval o právě vedených správních řízením ve věci životního prostředí. Pozval zájemce na schůzku občanů a  
vedení obcí ohledně EVL Vlašimská Blanice, která se koná v pondělí 18. března na Městském úřadě v Mladé Vožici. Z  
diskuse vyplynul návrh podat námitku proti vyhlášení přírodní památky s přednesenými argumenty.

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

Usnesením č. 29/2013
zastupitelstvo schvaluje námitku k návrhu vyhlásit přírodní památku „Vlašimská Blanice“. Obec nesouhlasí se 
zvětšením  rozsahu  chráněného  území  oproti  již  vyhlášené  EVL Vlašimská  Blanice.  Celkové  zvýšení  rozlohy 
v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice činí několik hektarů a to bez jakéhokoliv zdůvodnění. Obec nesouhlasí  
s vyznačením nevyhlášené přírodní památky v terénu, kdy jsou označeny hranice, které nejsou hranicemi žádného 
chráněného  území.  Obec  nesouhlasí  s  postupem  krajského  úřadu,  který  ignoroval  §  45c  odst.  5  zákona 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kdy ignoroval povinnost upozornit ve lhůtě 30 dnů vlastníky formou 
veřejné vyhlášky, že může být ochrana zajištěna smluvně. Návrh byl podle obce připraven v rozporu se zákonem.
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Starosta navrhl  nechat zpracovat  digitální  verzi územního plánu pro internet včetně katastru nemovitostí  a územního 
plánu. Celkové náklady dle nabídky činí 27.951 Kč a roční platba 5.808 Kč.

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

Usnesením č. 30/2013
zastupitelstvo schvaluje nákup licence mapového portálu za cenu do 28.000 Kč s ročním udržovacím poplatkem do 
6.000 Kč.

Starosta  představil  plán  činnosti  hospodaření  v  obecních  lesích  na  rok  2013  vyhotovený  Ing.  Kutnerem a  požádal 
přítomné o konzultaci s formou plánu. Plán bude oficiálně projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce. Miroslav  
Svatek vyvolal diskusi ohledně objemu prací a vztahem mezi ekonomickými výsledky a udržitelností hospodaření v lese.  
Starosta  připomněl,  že  největším  problémem  při  hospodaření  jsou  podnormální  mladší  věkové  stupně  a  je  nutno 
bezpodmínečně dodržet 10 ha nově vysázeného lesa v tomto deceniu.

Josef Mareš připomněl dořešení světla u č.p. 43. Starosta připomněl, že je vhodné zároveň vyřešit přípojku pro bazén u  
č.p. 43. Zastupitelé se sejdou na místě samém po pondělní schůzce ohledně EVL.

Miroslav Svatek nesouhlasí s příspěvkem obce na opravu zvonů v Šebířově. Podle jeho názoru měla obec poslat větší  
částku nebo neposílat nic.

Miroslav Svatek se ptal na stav výkupu pozemků pod silnicí Bzová – Běleč. Platí stále, že pozemky budou vykoupeny.  
Proběhla diskuse o možnosti převést silnici do vlastnictví Jihočeského kraje.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:12 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 15. března 2013.

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

starosta, zapisovatel

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

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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