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Zápis
z 34. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného v pátek 1. listopadu 2013 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 20:17 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že je přítomno 5 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 
26. října do 1. listopadu 2013. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Josefa Mareše a Jaroslava Čecha, 
zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 100/2013
zastupitelstvo schvaluje program 34. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Smlouva – provozování vodovodů a kanalizací, provozování úpraven
  2. Rekonstrukce – most pod Šelmberským dvorem
  3. Vedení účetnictví obce od 1. ledna 2014
  4. Vyřazení investičního majetku – přípojky Bzová
  5. Různé, diskuse

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

1. Smlouva – provozování vodovodů a kanalizací, provozování úpraven

Při vyhlášení výběrového řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací mělo zastupitelstvo připomínky k formulaci  
smlouvy. Starosta se dohodl se zástupci Radouňské vodohospodářské společnosti nové znění smlouvy.

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

Usnesením č. 101/2013
zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  smlouvy  se  společností  Radouňská  vodohospodářská  společnost,  a.s.,  IČ 
26061015 za cenu 48 000 Kč ročně bez DPH.

2. Rekonstrukce – most pod Šelmberským dvorem

Starosta navrhl uvolnit 100 000 Kč na vypracování projektu na výstavbu nového mostu přes Blanici. Vzhledem k tomu, 
že je ve věci zastupitelstvo nejednotné, navrhuje starosta věc odhlasovat a tím celou akci buď ukončit nebo schválit.

Zastupitelé požádali starostu, aby projednal možnost spolufinancování se starostou Mladé Vožice.

3. Vedení účetnictví obce od 1. ledna 2014

Zastupitelstvo připravilo návrh na systém vedení  účetnictví obce po 1.  lednu 2014.  Účetnictví  povede starosta obce,  
autorizace plateb bude provádět starosta, místostarosta a jeden ze členů zastupitelstva. Pokladnu povede jeden ze členů 
zastupitelstva obce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje systém vedení účetnictví od 1. ledna 2014 ve složení Stanislav Šmejkal jako 
účetní,  jeden ze zastupitelů obce jako pokladní  a Stanislav Šmejkal,  Jaroslav Čech a jeden ze zastupitelů obce jako  
autorizátoři plateb na běžném účtu. Uzávěrku za rok 2013 provede Marie Melicharová.

Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení nebylo přijato.
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4. Vyřazení investičního majetku – přípojky Bzová

Při inventuře investic byl objeven majetek, který již není v držení obce. Jedná se o přípojky ve Bzové, realizované v roce 
2002. Nejpozději v roce 2006 byly všechny parcely i s přípojkami prodány, neproběhlo odepsání investice.

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

Usnesením č. 102/2013
zastupitelstvo vyřazuje z užívání investiční majetek inv. číslo 2002-003 – Přípojky Bzová v pořizovací hodnotě  
99 994 Kč a zůstatkové hodnotě 78 320 Kč k 31. říjnu 2013.

5. Různé, diskuse

Společnost KPM elektro, s.r.o. připravuje pro E.ON Distribuce a.s. projekt přípojky pro rozestavěný dům ve Bzové – 
Jalovčí – Michal Bednář, Bzová 13. Občané z čp. 24 a čp. 26 s vedením přípojky kolem komunikace nesouhlasí. Starosta  
připomněl, že oprava komunikace bude nákladná (svoz odpadu) a pro stavebníka jednoznačně dražší.

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

Usnesením č. 103/2013
zastupitelstvo nesouhlasí s vedením přípojky těsně kolem komunikace a žádá prověření alternativní trasy vedení 
přípojky od domu čp. 13.

Zdeněk  Kubále  navrhl  přesunout  vyměňovaný  hydrant  blíže  k  čp.  31  kvůli  vysoké  hladině  spodní  vody  a  riziku 
opětovného prasknutí hydrantu.

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

Usnesením č. 104/2013
zastupitelstvo schvaluje přesun hydrantu od čp. 38 k čp. 31 a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o montáži.

Zasedání bylo ukončeno ve 22:06 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 5. listopadu 2013.

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

starosta, zapisovatel

........................................
Josef Mareš

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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