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Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného v pátek 31. října 2014 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Tomáš Kubále, Zdeněk Kubále, Hana Rychlá, Stanislav Šmejkal
Omluven: nikdo

Zasedání Zastupitelstva obce Běleč (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:30 hodin dosavadním starostou  
obce  Stanislavem Šmejkalem (dále  jako  „předsedající“).  Před  zahájením zasedání  bylo  členům zastupitelstva  obce 
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev  
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak,  
aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode  
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. října 2014, žádný 
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu zveřejněna v 
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. října 2014 do 31. října 2014. Současně byla zveřejněna na  
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že 
přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Zdeňka  Kubáleho.  K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 1/2014/II
zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Čecha a Zdeňka Kubáleho.

Předsedající  navrhl  určit  zapisovatelem  Stanislava  Šmejkala.  K  návrhu  nebyly  vzneseny  žádné  protinávrhy.  Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 2/2014/II
zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením 
slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za  
následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce 
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu  
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil  
slib s výhradou.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s  
informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 3/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání.
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  1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

  4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

  5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 
  6) Diskuse

3) Volba starosty a místostarosty

a) Určení počtu místostarostů

Předsedající  navrhl,  aby zastupitelstvo volilo  pouze jednoho místostarostu.  Jiné návrhy nebyly vzneseny,  proto bylo  
hlasováno.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  sdělit  své  stanovisko.  Žádné  
stanovisko vzneseno nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 4/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Zdeněk Kubále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné  
návrhy  nebyly  vzneseny.  Svůj  návrh  zdůvodnil  stále  se  zvyšujícím  objemem  administrativní  zátěže  a  množstvím 
vyřizovaných požadavků. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Jitka Váchová navrhuje, aby všechno nepadlo na hlavu starosty s tím, že sedm členů zastupitelstva nic nedělá. S tím 
zastupitelé  nesouhlasí.  Jitka  Váchová  dále  navrhuje,  aby  starosta  rozdělil  povinnosti  a  přikázal  zastupitelům jejich  
vykonání.  Předsedající  vysvětluje,  že  zastupitelé  obce  nejsou  starostovi  podřízeni,  starosta  je  nemůže  úkolovat, 
zodpovídají se jen voličům. Jana Šmídová navrhuje přijmout účetní. Jaroslav Šmíd konstatuje, že je to věcí zastupitelů.

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 5/2014/II
zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající  navrhl,  aby  volba  starosty  a  místostarosty  proběhla  veřejně  hlasováním.  Předsedající  vyzval  členy 
zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 6/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
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d) Volba starosty

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta, 
bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, 
přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva Zdeněk Kubále navrhl  
zvolit do funkce starosty Stanislava Šmejkala. Stanislav Šmejkal s návrhem souhlasí. Člen zastupitelstva Josef Bartůněk 
navrhl zvolit do funkce starostky Hanu Rychlou. Hana Rychlá s návrhem nesouhlasí. Před hlasováním byla dána možnost  
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 7/2014/II
zastupitelstvo obce volí starostou Stanislava Šmejkala, trvale bytem Běleč 41.

Starosta poděkoval za zvolení a navrhl pokračovat v programu s tím, že případné dotazy se vyřídí v rámci diskuse.

e) Volba místostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen zastupitelstva Stanislav Šmejkal 
navrhl  zvolit  do funkce místostarostky Hanu Rychlou.  Hana Rychlá s návrhem souhlasí.  Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 8/2014/II
zastupitelstvo obce volí místostarostkou Hanu Rychlou, trvale bytem Běleč, Bzová 10.

Místostarostka obce poděkovala za zvolení.

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,  
který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové  
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva.

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.  
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 9/2014/II
zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

b) volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Člen zastupitelstva  
Stanislav Šmejkal navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Marcela Fialu. Marcel Fiala s návrhem souhlasí.  
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 10/2014/II
zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Marcela Fialu.

c) volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Člen zastupitelstva  
Stanislav Šmejkal navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Zdeňka Kubáleho. Zdeněk Kubále s návrhem 
souhlasí. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko  
sděleno nebylo.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 11/2014/II
zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Zdeňka Kubáleho.

d) volba členů finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Člen zastupitelstva Marcel Fiala  
navrhl zvolit členy kontrolního výboru Zlatu Břendovou a Marii Bednářovou, obě s návrhem předem souhlasily. Před  
hlasováním byla  dána možnost  zastupitelům i  přítomným občanům sdělit  své  stanovisko.  Žádné  stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 12/2014/II
zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Zlatu Břendovou a Marii Bednářovou.

e) volba členů kontrolního výboru

Předsedající  vyzval  členy zastupitelstva k podávání  návrhů na členy kontrolního výboru.  Člen zastupitelstva Zdeněk  
Kubále navrhl zvolit členy kontrolního výboru Jana Kubáleho a Jitku Neradovou, oba s návrhem předem souhlasili. Před 
hlasováním byla  dána možnost  zastupitelům i  přítomným občanům sdělit  své  stanovisko.  Žádné  stanovisko sděleno 
nebylo.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 13/2014/II
zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Jana Kubáleho a Jitku Neradovou.

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.  
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši  
400 Kč, a to ode dne 1. listopadu 2014. Předsedům výborů zastupitelstva bude měsíční odměna zvýšena na 800 Kč, a to 
od 1. listopadu 2014. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarostky obce ve výši 4 000 Kč. 
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesením 14/2014/II
zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce  
neuvolněného člena zastupitelstva obce pro místostarostu obce 4 000 Kč měsíčně, pro předsedu výboru 800 Kč 
měsíčně, pro ostatní členy zastupitelstva obce 400 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. listopadu 2014 a v 
případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

6) Diskuse

Zdeněk Kubále navrhl, aby členové zastupitelstva obce seděli u jednoho stolu. Jana Vepřeková se ptá, proč Josef Bartůněk  
u stolu nesedí. Jitka Váchová jí vysvětluje, že jde o bývalého starostu, který je špatný. Zdeněk Kubále připomněl, že je v 
zastupitelstvu nový a čtyři roky staré spory se jej netýkají. Starosta připomněl, že pouze tři členové zastupitelstva obce  
byli členy zastupitelstva před čtyřmi lety, navrhl udělat tlustou čáru za starými spory a nabídl Josefu Bartůňkovi podanou 
ruku k usmíření a ke společné práci pro obec po dobu příštích čtyř let. Josef Bartůněk setrval na svém stanovisku a odmítl 
se posadit ke stolu.

Předsedající vyzval přítomné k podávání návrhů na investice v příštích čtyřech letech.

Jaroslav  Šmíd  navrhl  přesunout  autobusovou  zastávku  ve  Bzové  na  vhodnější  místo,  ideálně  mimo  hlavní  silnici.  
Důvodem je zrušení přechodu pro chodce Správou a údržbou silnic. Starosta bude se Správou a údržbou silnic jednat a  
zjistí možnosti zlepšení bezpečnosti na zastávce ve Bzové.

Pavel Rychlý navrhuje řešit povrch hřiště, dnes tenisového ve Bzové, tak aby byl bezprašný. Podklad pod hřištěm tvoří  
3/4  metru  kamene.  Starosta  odpovídá,  že  pravděpodobně  předpokládá  bezúdržbový  povrch.  Zastupitelstvo  se  bude 
návrhem zabývat.

Jaroslav Šmíd navrhuje nezhasínat veřejné osvětlení v noci, navrhuje pořídit úsporná svítidla a v ranních a večerních 
hodinách seřídit osvětlení tak, aby svítilo déle. Starosta odhadl náklady na elektřinu pro veřejné osvětlení na cca 20 000 
Kč ročně.  Pokud by se  bez  úspor  svítilo  po celou  noc,  budou náklady zhruba  dvojnásobné.  Zastupitelstvo  se  bude 
návrhem zabývat.

Jaroslav Šmíd navrhuje sehnat odborníka dendrologa, zjistit stav lip u kapličky ve Bzové a pokud možno je pokácet.  
Starosta vyzval přítomné obyvatele Bzové, aby se domluvili mezi sebou a pokud budou Bzováci s kácením souhlasit, není  
problém lípy pokácet.  Jaroslav Šmíd dále upozorňuje,  že nově vybudovaná šachta je moc vysoko.  Starosta navrhuje  
dosypat komunikaci tak, aby voda volně stékala do šachty.

Josef Bartůněk se dotazuje starosty na počet udání na obec, které on podal na Policii České republiky, a žádá, aby byla  
odpověď uvedena do zápisu. Starosta připomíná, že on ani obec nemá seznam udání na Policii ze strany Josefa Bartůňka  
spočítaný, Policie České republiky není obci povinna tato udání hlásit a v případě, že přijede do obce něco na udání řešit,  
zpravidla neposkytuje informace o oznamovateli. Na výslovnou žádost zní odpověď takto: Obec Běleč nezná celkový 
počet udání, která podal Josef Bartůněk na obec.

Zasedání bylo ukončeno v 21:09.
Zápis byl vyhotoven 6. listopadu 2014

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

........................................
Zdeněk Kubále

ověřovatel zápisu

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

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