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Zápis
z 35. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 14. listopadu 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 
7. listopadu do 14. listopadu 2013. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Marcela Fialu a Rudolfa 
Šedivého, zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 105/2013
zastupitelstvo schvaluje program 35. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Rozpočtové opatření 7/2013
  2. Zprávy finančního výboru
  3. Vedení účetnictví obce od 1. ledna 2014
  4. Rekonstrukce – most pod Šelmberským dvorem
  5. Projednání námitky – aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
  6. Záměr pronájmu pozemků – výsadba ovocných stromů
  7. Podpora projektu protidrogové politiky Jihočeského kraje
  8. Různé, diskuse

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

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo bude projednávat nákup dodávky, navrhuje starosta přesunout 1. bod do diskuse.

2. Zprávy finančního výboru

Finanční výbor provedl ve dnech 18. a 24. října 2013 kontrolu účetnictví v úsecích 1. září 2012 – 31. prosince 2012 a 
1. ledna 2013 – 31. května 2013. Kontroly neodhalily žádné nedostatky.

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

Usnesením č. 106/2013
zastupitelstvo bere na vědomí zprávy finančního výboru z 18. a 24. října 2013 .

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. Pokladní bude vybrán do 31.12.

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

Usnesením č. 107/2013
zastupitelstvo schvaluje  systém vedení  účetnictví  od 1.  ledna 2014 ve  složení  Stanislav  Šmejkal  jako účetní  a 
Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech a Marcel Fiala jako autorizátoři plateb na běžném účtu. Uzávěrku za rok 2013 
provede Marie Melicharová. Pokladního vybere starosta obce do konce roku 2013.

4. 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.  
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Město Mladá Vožice se na akci podílet nebude. Proběhla dlouhá diskuse o možnostech řešení náhrady mostu a o možnosti  
nejdříve udělat neoficiální studii (malůvka).

Hlasování: pro 2, proti 4, zdržel se 0.
Usnesení bylo zamítnuto.

Usnesením č. 108/2013
zastupitelstvo zamítá uvolnění 100.000 Kč na vypracování projektu nového mostu přes řeku Blanici.

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

Usnesením č. 109/2013
zastupitelstvo schvaluje zadání předběžného odhadu nákladů projektu a mostu přes řeku Blanici (malůvka).

5. Projednání námitky – aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Starosta připravil text námitky ohledně vypuštění silnice Běleč – Bzová ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.  
Text námitky bez odůvodnění:
Podáváme námitku proti znění navrhované aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Žádáme zachování  
převedení trasy silnice II/137 přes sídlo Bzová - akce D29/11. 

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

Usnesením č. 110/2013
zastupitelstvo schvaluje námitku obce Běleč k aktualizaci zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

6. Záměr pronájmu pozemků – výsadba ovocných stromů

MAS Krajina srdce žádá pronajmout pozemky pro výsadbu stromů do roku 2019 za symbolickou částku 1 Kč ročně.  
Jedná se o pozemky, kde se budou o víkendu sázet stromy. Přítomný občan nesouhlasí s výsadbou slivoní, pro tento kraj 
podle jeho názoru nejsou vhodné a nepatří sem.. K cestě namítá, že je moc široká.

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

Usnesením č. 111/2013
zastupitelstvo schvaluje  záměr pronajmout části  pozemků parcelní  čísla  355/1,  176/1,  1702/2,  1285/1,  1719/3 a 
1719/5 za 1 Kč ročně.

7. Podpora projektu protidrogové politiky Jihočeského kraje

Jihočeský  kraj  a  společnosti  Farní  charita  Tábor  a  občanské  sdružení  PREVENT  připravili  návrh  financování  
protidrogové politiky na území Jihočeského kraje a žádají o příspěvky na činnost.

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

Usnesením č. 112/2013
zastupitelstvo zamítá příspěvek Farní charitě Tábor na protidrogovou politiku ve výši 620 Kč.

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

Usnesením č. 113/2013
zastupitelstvo zamítá příspěvek Občanskému sdružení PREVENT ve výši 885 Kč.
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8. Různé, diskuse

Pavel Krejčí popsal situaci, která vede k návrhu zakoupit dodávkový automobil. JSDHO získalo za svoji aktivitu při  
povodních dotaci  ve  výši  66.000 Kč,  která je z  velké části  pokryta  již  realizovanými  nákupy.  Zbytek bude JSDHO  
odečten z rozpočtu roku 2014. Hasiči vyhledali možné auto v autobazaru v Táboře. Členové JSDHO na schůzi projednali 
nákup  automobilu  a  byli  jednomyslně  pro.  Nikdo  z  přítomných  neměl  připomínky.  Vzhledem k  tomu,  že  všech  6 
zastupitelů je členy SDH Běleč a zásahové jednotky JSDHO, lze zvážit možnost střetu zájmů, proto starosta oznámil, že 
starosta a místostarosta jsou ve střetu zájmů podle zákona o střetu zájmů, ostatní čtyři zastupitelé podle zákona o obcích.

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

Usnesením č. 114/2013
zastupitelstvo schvaluje nákup dodávkového automobilu pro účely JSDHO v ceně do 130 000 Kč.

Starosta navrhl vrátit se k bodu 1 a schválit rozpočtové opatření.

1. Rozpočtové opatření 7/2013

Starosta připravil rozpočtové opatření 7/2013 s ohledem na plánované akce. Z rozpočtové rezervy bude navýšena položka  
dopravní prostředky JSDHO a navýšení rozpočtu na úpravy hřiště v Bělči podle výsledků výběrových řízení. V rámci  
paragrafů budou provedeny drobné přesuny v celkové částce 35.170 Kč.

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 170 000,00 Kč
5512 6123 Požární ochrana Dopravní prostředky + 130 000,00 Kč
3419 5171 Tělovýchovná činnost Oprava a udržování – hřiště v Bělči + 40 000,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 170 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 170 000,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
2212 5139 Místní komunikace Nákup materiálu - 10 000,00 Kč
2212 6121 Místní komunikace Budovy, stavby + 10 000,00 Kč
3392 5175 Zájmová činnost v kultuře Pohoštění - 100,00 Kč
3392 5229 Zájmová činnost v kultuře Příspěvky občanským sdružením + 100,00 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obcí Osobní náklady - 5 000,00 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí Nákup ostatních služeb + 5 000,00 Kč
6114 5019 Volby do Parlamentu ČR Refundace platů - 500,00 Kč
6114 5021 Volby do Parlamentu ČR Osobní náklady + 500,00 Kč
6171 5137 Místní správa Drobný hmotný majetek - 7 270,00 Kč
6171 5169 Místní správa Nákup ostatních služeb + 7 270,00 Kč
6171 5021 Místní správa Osobní náklady - 2 300,00 Kč
6171 5032 Místní správa Zdravotní pojištění + 600,00 Kč
6171 5031 Místní správa Sociální pojištění + 1 700,00 Kč
6171 6121 Místní správa Budovy, stavby - 10 000,00 Kč
6171 5189 Místní správa Ostatní poskytované zálohy + 10 000,00 Kč

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

Usnesením č. 115/2013
zastupitelstvo schvaluje  rozpočtové opatření č.  7/2013 –  zvýšení a snížení  ve výdajích  o 170 000 Kč, změny ve 
výdajích v rámci paragrafů v částce 35 170 Kč.

8. Různé, diskuse – pokračování

Starosta připravil úpravu směrnice o zadávání veřejných zakázek. Do výjimek se přidá výjimka pro pořízení staršího 
hmotného majetku se souhlasem zastupitelstva obce: Zásady a postupy upravené touto vnitřní směrnicí se nevztahují na  
pořizování  staršího  hmotného majetku  v  ceně  do  250.000 Kč v  jednotlivém případě,  pokud byl  nákup konkrétního 
majetku odsouhlasen předem zastupitelstvem obce.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 116/2013
zastupitelstvo schvaluje směrnici č. 5/2013 o zadávání veřejných zakázek.

Starosta  navrhl  schválit  podle  směrnice  konkrétní  automobil  –  bílý  dodávkový  automobil  Ford  Transit  330M VIN 
WF0HXXTTFH4S75322, 2402 ccm, 2-9 míst k sezení, motor 66 kW.

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

Usnesením č. 117/2013
zastupitelstvo schvaluje nákup dodávkového automobilu Ford Transit 330M, VIN WF0HXXTTFH4S75322, RZ 
5C95752 od Bohumíra Pána z Tábora.

Josef Mareš se dotazoval na pokračování stavby klubovny. Došlo k diskusi o nákupu oken do klubovny, stavební firma 
navrhuje osadit plastová okna Roto, zastupitelé nemají námitek, Marcel Fiala je považuje za lepší než Velux, s tím stejný  
názor má projektant Ing. Mládek. Obkládání sociálek začne nejpozději v úterý 19. listopadu 2013.

Občan ze Bzové se ptal na stav výkupu pozemků pod silnicí do Bzové, vyřezání křovin v křížových cestách a možnosti  
výsadby lesa na chatami na Husí hoře. Na všechny dotazy mu bylo zodpovězeno.

Marie Bednářová se ptala, zda účetnictví povede starosta a jak se povede účetnictví po volbách. Dnes schválené řešení  
platí do voleb a po volbách se uvidí.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:44 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 15. listopadu 2013.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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