
Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

Zápis
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 6. června 2013 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:40 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval,  že je přítomno 5 členů zastupitelstva (Jaroslav Čech přijde později) 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 29. května do 6. června 2013.  Předsedající  určil  ověřovateli  zápisu z dnešního 
zasedání Marcela Fialu a Josefa Mareše, zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 44/2013
zastupitelstvo schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Příspěvek na rozšíření mateřské školy v Mladé Vožici
  2. Závěrečný účet obce za rok 2011
  3. Schválení smluv
  4. Žádosti občanů
  5. Různé, diskuse

Přišel Jaroslav Čech.

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

1. Příspěvek na rozšíření mateřské školy v Mladé Vožici

Město Mladá Vožice má v plánu rozšířit kapacitu Mateřské školy Mladá Vožice o jednu třídu v budově staré mateřské  
školy v Poplužní ulici. Celkové rozpočtované náklady jsou 3,5 mil. Kč, z toho 0,5 mil. Kč uhradí Jihočeský kraj z dotace 
a 1,5 mil. Kč Město Mladá Vožice. Zbývajících 1,5 mil. Kč uhradí spádové obce, kterých je 12. Příspěvek se na obce 
rozdělí  podle  klíče,  kdy polovina částky je  podělí  rovným dílem a polovina podle  počtu obyvatel.  Běleč  má  lehce 
nadprůměrný počet obyvatel a vyšel na ni příspěvek ve výši 127.480 Kč. Za to Město Mladá Vožice zajistí po dobu 
minimálně  deseti  let  stejné  podmínky  pro  děti  z  Bělče  jako  mají  děti  z  Mladé  Vožice.  Starosta  navrhl  příspěvek 
poskytnout a tím vyřešit problém s kapacitou mateřské školy.

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

Usnesením č. 45/2013
zastupitelstvo schvaluje příspěvek na rozšíření mateřské školy v Mladé Vožici ve výši do 130.000 Kč.

2. Závěrečný účet obce za rok 2011

Kontrola z krajského úřadu odhalila nesprávnou formulaci usnesení o schválení závěrečného účtu za rok 2011. Je nutné 
závěrečný účet znovu schválit. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn 14. 6. 2012 a visel na úřední desce předepsaných 15 
dnů.

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

Usnesením č. 46/2013
zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Běleč za rok 2011,
zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce Běleč za rok 2011,
zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
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3. Schválení smluv

Starosta uzavřel se společností T-Mobile Czech Republic a.s. účastnickou smlouvu pro firemní zákazníky.

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

Usnesením č. 47/2013
zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  účastnické  smlouvy  pro  firemní  zákazníky  se  společností  T-Mobile  Czech 
Republic a.s..

4. Žádosti občanů

Ze stavebního úřadu v Mladé Vožici došla žádost o vyjádření ke stavbě „Stavební úpravy objektu č.p. 18“ a „Čistírna 
odpadních vod včetně kanalizace“ pro Karla Štekera v Bělči. Zastupitelé ke stavbám nemají námitek.

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

Usnesením č. 48/2013
zastupitelstvo schvaluje usnesení, že ke stavbám v Bělči č.p. 18 není námitek.

Jan Kvítek požádal o snížení místních poplatků pro obyvatele, kteří  zde  dlouhodobě nebydlí. Zastupitelé s návrhem 
nesouhlasí a navrhují jej zamítnout.

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

Usnesením č. 49/2013
zastupitelstvo zamítá žádost Jana Kvítka na snížení výše částky místního poplatku za odpad.

Dana a Martin Bednářovi požádali o finanční dar na léčení dcery Michalky. Celkové náklady na léčení činí 90  000 Kč, 
budou dva benefiční koncerty – v Mladé Vožici a v Klokotech.

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

Usnesením č. 50/2013
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru na léčení Michaely Bednářové terapií KLIM-THERAPY, o výši příspěvku 
bude rozhodnuto na zasedání po benefičních koncertech.

5. Různé, diskuse

Starosta navrhl změnit složení povodňové komise tak, že se odebere Josef Hájek a přidá Jaroslav Čech.

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

Usnesením č. 51/2013
zastupitelstvo  schvaluje  návrh  povodňové  komise  ve  složení:  Stanislav  Šmejkal  (předseda),  Jaroslav  Čech 
(místopředseda), Pavel Krejčí a Marcel Fiala.

Starosta spolu s velitelem JSDHO informovali o stavu povodní v obci. JSDHO zasahovala u záplavy zahrady a sklepa u 
Fialů,  zanesení  a  rozliv  Bělečského potoka  s  následným ohrožením Obecního  rybníka,  ucpání  kanalizace  od  areálu 
Agrospolu s následným přelití komunikace a podemletí břehu Obecního rybníka, sledování Buřičova rybníka ve Bzové, 
kontrola stavu zatopeného Šelmberkého mlýna, ucpání vtoku do kanalizace pod bytovkou a zanesení silnice a následný 
úklid v Bělči i ve Bzové. Vzedmutá Blanice dále přetekla místní komunikaci pod Šelmberským dvorem a těžce poškodila 
most. Komunikace byla uzavřena a zakázán vjezd a vstup.
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Starosta informoval o stavu vodovodu v Bělči i ve Bzové. V obou případech jde o zvýšení nátoků do studní pramenišť, 
které působí zakalení vody. Situaci řeší správce vodovodu Pavel Bartůněk. Ve Bzové je cisterna náhradního zásobování,  
občané Bělče i Bzové dostali balenou vodu od Červeného kříže.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 7. června 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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