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čj. OB/IN/2014/114

Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného v úterý 30. prosince 2014 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni: Josef Bartůněk (přišel po projednání 2. bodu), Marcel Fiala, Tomáš Kubále, Zdeněk Kubále, Hana Rychlá,  
Stanislav Šmejkal
Omluven: Jaroslav Čech

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:30 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné 
s návrhem programu, zveřejněném na úřední desce a elektronické úřední desce od 23. prosince do 30. prosince 2014.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

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

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

Usnesením 47/2014/II
zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Kubáleho a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava 
Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající  seznámil  přítomné s  návrhem programu v souladu s  informací  zveřejněnou na úřední  desce.  K návrhu 
programu byly vzneseny návrhy na doplnění, byly doplněny jako body 9 a 10.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

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

Usnesením 48/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
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3) Vyúčtování dotací za rok 2014

Starosta připravil vyúčtování dotací obdržených v roce 2014 a přednesl jej. Před hlasováním dal předsedající možnost  
vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 49/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2014.

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

Usnesením 50/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování dotace z programu Podpora jednotek dobrovolných hasičů.

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

Usnesením 51/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování dotace z programu Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v 
obcích.

4) Rozpočtové opatření 14/2014

Starosta připravil rozpočtové opatření 14/2014 a vysvětlil jednotlivé přesuny.

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 122,00 Kč
4122 Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 122,00 Kč

Paragraf Položka Snížení příjmů celkem - 192 450,00 Kč
6399 2222 Ostatní finanční operace Vrácení daní a nadměrné odpočty DPH - 192 450,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 122,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu + 122,00 Kč

6399 5362 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 192 450,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
3392 5169 Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb - 4 000,00 Kč
3392 5175 Zájmová činnost v kultuře Pohoštění + 4 000,00 Kč
5512 5171 Požární ochrana Opravy a udržování - 4 000,00 Kč
5512 5156 Požární ochrana Pohonné hmoty + 4 000,00 Kč
6171 5162 Místní správa Služby telekomunikací - 3 500,00 Kč
6171 5161 Místní správa Služby pošt - 2 600,00 Kč
6171 5169 Místní správa Nákup ostatních služeb + 2 600,00 Kč
6171 5021 Místní správa Osobní náklady + 3 500,00 Kč

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 52/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 14/2014 – zvýšení příjmů a výdajů o 122 Kč, snížení příjmů a 
výdajů o 192 450 Kč,, změny ve výdajích v rámci paragrafů o 14 100 Kč..
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5) Rozpočet na rok 2015

Vedení obce připravilo návrh rozpočtu podle rozpočtového výhledu, který byl zveřejněn na úřední desce od 15. prosince  
2014 do 30. prosince 2014. Tento návrh byl drobně upraven vzhledem ke skutečnosti – zvýšení rozpočtové rezerva a  
financování o 100 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 53/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 – příjmy ve výši 4 200 000 Kč, výdaje ve výši 5 500 000 Kč, 
financování ve výši 1 300 000 Kč.

6)  Obecně  závazná  vyhláška  č. 1/2014,  o  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem

Starosta  připravil  návrh  vyhlášky  o  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  
komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Ve vyhlášce se mění 
prakticky jenom nakládání s bioodpadem a aktualizují se  informace o umístění kontejnerů na separovaný odpad. Před  
hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným občanům.  Pavla  Šmídová  se  ptala  na možnost  pořízení 
kompostérů. Obec bude konzultovat dotační možnosti.

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

Usnesením 54/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014,  o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem.

7)  Obecně  závazná  vyhláška  č. 2/2014,  o  místním  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta připravil podle vzoru ministerstva vnitra vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška navyšuje základní cenu poplatku o 200 Kč a  
slevu pro poplatníky,  kteří  budou třídit  bioodpad o 200 Kč a  dále omezení  slev pro neplatící.  Před hlasováním dal  
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 55/2014/II
zastupitelstvo  obce  schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č. 2/2014,  o  místním  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8) Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku ze psů

Starosta  připravil  podle  vzoru ministerstva vnitra  vyhlášku o místním poplatku ze  psů.  V praxi  se  snižuje  sleva na 
druhého a dalšího psa na 50 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 56/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku ze psů.
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9) Schválení zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce Běleč

Josef Bartůněk jako ověřovatel zápisu odmítl podepsat zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce s tím, že zápis z 1. zasedání  
neobsahuje jeho citaci sporu Luboše Bartůňka se starostou. Tato diskuse se sice 2. zasedání netýká, ale Josef Bartůněk  
trval na opravě zápisu. Zdeněk Kubále se snažil přesvědčit Josefa Bartůňka, aby se více podílel na správě obce. Josef  
Bartůněk na dotaz předsedajícího odmítl  znovu podepsat  zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce. Předsedající  navrhl  
nahradit  podpis  usnesením  zastupitelstva  obce.  Před  hlasováním  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným 
občanům.

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

Usnesením 57/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 13. listopadu 2014 a tímto 
nahrazuje podpis ověřovatele.

10) Námitka proti zápisu z ustavujícího zasedání

Předsedající  přečetl  námitku  proti  zápisu  z  ustavujícího  zasedání  zastupitelstva  obce  podanou  Josefem Bartůňkem. 
Předsedající vyzval Josefa Bartůňka k formulaci výhrady k zápisu. Ten se odkázal na písemnou námitku s tím, že ji chce  
doplnit celou. Protože jde o osobní spor, nepovažuje předsedající nepovažuje za nutné měnit již zveřejněný a ověřený  
zápis a navrhuje výhradu zamítnout. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 58/2014/II
zastupitelstvo obce zamítá výhradu k zápisu a námitku Josefa Bartůňka.

Zasedání bylo ukončeno v 20:45.
Zápis byl vyhotoven 31. prosince 2014

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

........................................
Tomáš Kubále

ověřovatel zápisu

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

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