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Zápis
z 33. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného v pondělí 17. října 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 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 
10. října do 17. října 2013. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Jaroslava Čecha a Pavla Krejčího, 
zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 91/2013
zastupitelstvo schvaluje program 32. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Rozpočtové opatření 6/2013
  2. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Opravy místních komunikací – balená
  3. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Opravy místních komunikací – ITHR
  4. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Opravy místních komunikací – štěrkodrť
  5. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Výsprava okraje vozovky
  6. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Hřiště Běleč – terén
  7. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Hřiště Běleč – oplocení
  8. Různé, diskuse

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

1. Rozpočtové opatření 6/2013

Starosta připravil rozpočtové opatření 6/2013 s ohledem na probíhající výběrová řízení a získané dotace. Na příjmové 
stránce se jedná o zvýšení příjmů z dotací – volby 23 000 Kč a opravy komunikací 293 000 Kč, zvýšení příjmů z lesů o 
20 000 Kč a na příjmové i výdajové stránce zvýšení převodů z rozpočtových účtů (převody ČNB -> KB).

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 652 000,00 Kč
4111 Přijaté transfery Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy + 23 000,00 Kč
4116 Přijaté transfery Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR + 293 000,00 Kč
4134 Vlastní prostředky Převody z rozpočtových účtů + 316 000,00 Kč

1032 2111 Pěstební činnost Příjmy z obecních lesů + 20 000,00 Kč
Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 987 000,00 Kč

1032 5169 Produkční činnosti Nákup ostatních služeb + 19 301,00 Kč
2212 5139 Místní komunikace Nákup materiálu + 23 000,00 Kč
2212 5171 Místní komunikace Opravy a udržování komunikací + 570 000,00 Kč
2310 5171 Pitná voda Opravy a udržování + 30 000,00 Kč
3722 5169 Komunální odpad Nákup ostatních služeb + 5 000,00 Kč
6114 5019 Volby do Parlamentu ČR Refundace platů + 8 000,00 Kč
6114 5021 Volby do Parlamentu ČR Mzdové náklady + 7 000,00 Kč
6114 5039 Volby do Parlamentu ČR Refundace pojistného + 3 000,00 Kč
6114 5139 Volby do Parlamentu ČR Nákup materiálu + 2 000,00 Kč
6114 5169 Volby do Parlamentu ČR Nákup ostatních služeb + 2 000,00 Kč
6114 5175 Volby do Parlamentu ČR Pohoštění + 1 000,00 Kč
6330 5345 Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům + 316 000,00 Kč
6399 5362 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 699,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 335 000,00 Kč
3721 5169 Nebezpečný odpad Nákup ostatních služeb - 2 000,00 Kč
3725 5169 Separovaný odpad Nákup ostatních služeb - 3 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 330 000,00 Kč
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Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
3316 5139 Zpravodaj Nákup materiálu + 2 000,00 Kč
3316 5169 Zpravodaj Nákup ostatních služeb - 2 000,00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obcí Nákup materiálu + 1 000,00 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí Pohonné hmoty - 2 000,00 Kč
3745 5171 Péče o vzhled obcí Opravy a udržování + 1 000,00 Kč

Na výdajové stránce se k dotačním 293 000 Kč přidá dalších 300 000 Kč z vlastního na opravu komunikace Běleč – 
Bzová, 23 000 Kč na volby se rozdělí do jednotlivých položek, peníze z lesů se přidají na zvýšené DPH a náklady v  
lesích. Dále se z rezervy převede 30 000 Kč na opravu vodovodu – ventily a hydrant. Bude převedeno 5 000 Kč mezi 
odpadovými paragrafy a celkem 4 000 Kč v rámci paragrafů.

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

Usnesením č. 92/2013
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.  6/2013 –  zvýšení v příjmech o 652 000 Kč, zvýšení ve výdajích 
o 987 000 Kč, snížení ve výdajích o 335 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů v částce 4 000 Kč.

2. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Opravy místních komunikací – balená

Ve pondělí  7. října ve 12:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení na  Opravy místních komunikací  – 
balená. Přihlásily se tři firmy – Vialit Soběslav spol. s r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. a COLAS CZ, a.s. Obálky byly 
otevřeny a zkontrolovány na zasedání zastupitelstva 7. října 2013 Celková nabídnutá cena nejvýhodnější nabídky od 
firmy Vialit Soběslav spol. s r.o. je 757.097 Kč včetně DPH. Dalšími nabídkami byly nabídky od firem SWIETELSKY 
stavební s.r.o. (863.399,15 Kč) a COLAS CZ, a.s. (802.469,58 Kč).

Komise navrhuje zastupitelstvu nabídku přijmout a uzavřít  smlouvu.  Zastupitelstvo z důvodu nedokončení  schválení  
dotace  přesunulo  rozhodnutí  o  výběru  nejlepší  nabídky na  dnešní  zasedání.  Starosta  po  schválení  dotace  navrhl  a  
zastupitelstvo odsouhlasilo snížení objemu prací na 1350 m2.

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

Usnesením č. 93/2013
zastupitelstvo  rozhoduje  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  ve  veřejné  zakázce  „Oprava  místních  komunikací  –  
balená“ a uzavření smlouvy s firmou Vialit Soběslav spol. s r.o., IČ 14504456 za cenu 500.275 Kč Kč včetně DPH.

3. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Opravy místních komunikací – ITHR

Ve pondělí 7. října ve 12:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení na Opravy místních komunikací – ITHR. 
Přihlásilo se pět firem – Tresil s.r.o., DIPOS JČ s.r.o., SOMARO CZ, s.r.o., Pavel Kratochvíl a KIRSTONE, a.s. Obálky 
byly otevřeny a zkontrolovány na zasedání zastupitelstva 7. října 2013. Celková nabídnutá cena nejvýhodnější nabídky od 
firmy SOMARO CZ s r.o.  je  168.916 Kč včetně DPH za 400 m2.  Dalšími  nabídkami byly nabídky od firem Pavel 
Kratochvíl (191.180 Kč), Tresil s.r.o. (195.840 Kč), KIRSTONE, a.s. (205.700 Kč) a DIPOS JČ s.r.o. (212.960 Kč). 

Komise navrhuje zastupitelstvu nabídku přijmout a uzavřít  smlouvu.  Zastupitelstvo z důvodu nedokončení  schválení  
dotace  přesunulo  rozhodnutí  o  výběru  nejlepší  nabídky na  dnešní  zasedání.  Starosta  po  schválení  dotace  navrhl  a  
zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení celkového objemu prací na 500 m2.

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

Usnesením č.94/2013
zastupitelstvo rozhoduje o výběru nejvhodnější  nabídky ve veřejné zakázce „ Oprava místních komunikací  –  
ITHR“ a uzavření smlouvy s firmou SOMARO CZ, s.r.o., IČ 27066070 za cenu 211.145 Kč včetně DPH.
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4. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Opravy místních komunikací – štěrkodrť

Ve pondělí  7. října ve 12:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení na  Opravy místních komunikací  – 
štěrkodrť.  Přihlásila  se  jediná  firma  –  Vlastimil  Barvínek.  Obálky  byly  otevřeny  a  zkontrolovány  na  zasedání 
zastupitelstva 7. října 2013. Celková nabídnutá cena nejvýhodnější nabídky od firmy Vlastimil Barvínek je 88.046 Kč  
včetně DPH.

Zastupitelé navrhují využít možnosti v zadání zakázky a nabídku nepřijmout z důvodu neschválení dotace.

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

Usnesením č. 95/2013
zastupitelstvo  ruší  zadávání  zakázky  a  nepřijímá  žádnou  nabídku  pro  akci  Opravy  místních  komunikací  – 
štěrkodrť.

5. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Výsprava okraje vozovky

Ve pondělí 7. září ve 12:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení na Výsprava okraje vozovky. Přihlásily se 
dvě firmy – Vlastimil Barvínek a KIRSTONE, a.s.  Obálky byly otevřeny a zkontrolovány na zasedání zastupitelstva 7. 
října 2013. Celková nabídnutá cena nejvýhodnější nabídky od firmy KIRSTONE s r.o. je 63.978.75 Kč včetně DPH. Další 
nabídkou byla nabídky od firmy Vlastimil Barvínek (99.523 Kč).

Komise navrhuje zastupitelstvu nabídku přijmout a uzavřít  smlouvu.  Zastupitelstvo z důvodu nedokončení  schválení  
dotace přesunulo rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky na dnešní zasedání.

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

Usnesením č. 96/2013
zastupitelstvo rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Výsprava okraje vozovky“ a uzavření 
smlouvy s firmou KIRSTONE, a.s., IČ 27114261 za cenu 63.978.75 Kč Kč včetně DPH.

6. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Hřiště Běleč – terén

Ve čtvrtek 17. října ve 12:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení na akci Hřiště Běleč  – terén. Přihlásily 
se dvě firmy – Vlastimil  Barvínek a Miloslav Smetana.  Starosta jmenoval  komisi  pro otevírání  obálek a hodnocení  
nabídek ve složení Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš, Rudolf Šedivý.

Obálky byly na místě  otevřeny a  zkontrolovány.  Byl  sepsán zápis  z  otevírání  obálek a hodnocení  nabídek.  Komise  
nabídky posoudila  a  shledala,  že  odpovídají  požadavkům.  Celková  nabídnutá  cena  nejvýhodnější  nabídky od  firmy 
Vlastimil Barvínek je 56.870 Kč včetně DPH. Další nabídkou byla nabídka od firmy Miloslav Smetana (79.760 Kč). 

Komise navrhuje zastupitelstvu nabídku přijmout a uzavřít smlouvu.

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

Usnesením č. 97/2013
zastupitelstvo rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „ Hřiště Běleč – terén“ a uzavření 
smlouvy s firmou Vlastimil Barvínek, IČ 40729729 za cenu 56.870 Kč včetně DPH.

7. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Hřiště Běleč – oplocení

Ve pondělí  17.  října ve 12:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení  na akci  Hřiště Běleč  – oplocení. 
Přihlásily se dvě firmy – Marcel Fiala a Miloslav Smetana. Starosta jmenoval komisi pro otevírání obálek a hodnocení  
nabídek ve složení Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Pavel Krejčí, Josef Mareš, Rudolf Šedivý.
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Obálky byly na místě  otevřeny a  zkontrolovány.  Byl  sepsán zápis  z  otevírání  obálek a hodnocení  nabídek.  Komise  
nabídky posoudila  a  shledala,  že  odpovídají  požadavkům.  Celková  nabídnutá  cena  nejvýhodnější  nabídky od  firmy 
Miloslav Smetana je 169.690 Kč včetně DPH. Další nabídkou byla nabídka od firmy Marcel Fiala (193.095 Kč).

Komise navrhuje zastupitelstvu nabídku přijmout a uzavřít smlouvu. Marcel Fiala je při hlasování ve střetu zájmů podle  
zákona o obcích.

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

Usnesením č. 98/2013
zastupitelstvo rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Hřiště Běleč – oplocení“ a uzavření 
smlouvy s firmou Miloslav Smetana, IČ 68541775 za cenu 169.690 Kč včetně DPH.

10. Různé, diskuse

Starosta připravil dohodu o provedení práce s Miroslavem Svatkem, Bzová 3 na vyřezání dřevin a práci v lese. Plnění  
dohody bude do 2.000 Kč.

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

Usnesením č. 99/2013
zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Miroslavem Svatkem, Bzová 3, odměna do 2.000 Kč.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:21 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 22. října 2013.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

........................................
Pavel Krejčí

ověřovatel zápisu

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

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