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Zápis
z 41. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného v úterý 18. března 2014 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 19:35 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 
12. března do 18. března 2014. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Jaroslava Čecha a Marcela Fialu, 
zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 17/2014
zastupitelstvo schvaluje program 41. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Schválení žádosti o dotaci – dovybavení JSDHO
  2. Smlouva o provedení díla – změna č. 1 územního plánu Běleč
  3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka Bednář
  4. Smlouva o zřízení věcného břemene – Elbančice
  5. Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře Helios Fenix
  6. Různé, diskuse

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

1. Schválení žádosti o dotaci – dovybavení JSDHO

Velitel hasičů připravil návrh žádostí o dotaci na dovybavení JSDHO. Dotace činí 70%. Investiční žádost obsahuje solární  
ventilaci objektu hasičské zbrojnice a zabezpečovací zařízení, neinvestiční žádost ponorné kalové čerpadlo, majákovou 
rampu, dalekohled, zásahové kalhoty a trička.

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

Usnesením č. 18/2014
zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí z programu grantové podpory Jihočeského kraje „GP na podporu 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  JčK“ ve výši  90.300 Kč (celková výše projektu 129.000 Kč),  z toho 
investiční dotace 41.230 Kč, neinvestiční dotace 49.070 Kč.

2. Smlouva o provedení díla – změna č. 1 územního plánu Běleč

Design M.A.A.T., s.r.o. připravila návrh smlouvy na zpracování návrhu změny územního plánu. Celková cena 20.000 Kč.

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

Usnesením č. 19/2014
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností Design M.A.A.T., s.r.o. na zpracování návrhu změny 
č. 1 územního plánu Běleč za 20.000 Kč.

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka Bednář

Společnost E.ON distribuce, a.s. připravila návrh smlouvy o smlouvě budoucí – elektrická přípojka Bednář Bzová. Platba 
pro obec bude 2.000 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením č. 20/2014
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a.s. na zřízení věcného břemene – přípojky k rozestavěnému domu pana Bednáře ve Bzové za úplatu 
2.000 Kč bez DPH.

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

Usnesením č. 21/2014
zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby – Bzová Bednář přípojka NN.

4. Smlouva o zřízení věcného břemene – Elbančice

Společnost E.ON distribuce, a.s. připravila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – elektrické rozvody v Elbančicích.  
Platba pro obec bude 1.000 Kč bez DPH.

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

Usnesením č. 22/2014
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. na 
zřízení věcného břemene – NN rozvody v Elbančicích za úplatu 1.000 Kč bez DPH.

5. Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře Helios Fenix

Společnost Asseco Solutions, a.s. připravila návrh smlouvy na podporu účetního software. Celková cena činí 9.725 Kč 
bez DPH ročně.

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

Usnesením č. 23/2014
zastupitelstvo  obce  schvaluje  uzavření  smlouvy  se  společností  Asseco  Solutions,  a.s.  na  užití,  implementaci  a 
provozní podporu informačního systému Helios Fénix za 11.767 Kč ročně.

6. Různé, diskuse

Starosta informoval o příspěvku Mikroregionu Venkov na projekt vybudování lezecké stěny pro HZS Tábor.

Josef Bartůněk se zajímal o majitele cesty ze Staniměřic do Stehlov. Cesta je převážně na katastru Mladé Vožice.

Miroslav Svatek se zajímal o možnost obnovy cesty od Vilických chat k Biřičce. Místo cesty byla zbudována meliorační 
strouha a zbytek zarostl. Pro Obec Běleč je vybudování cesty nepotřebné. Majitelé pozemků si mohou vybudovat při  
těžbě průjezd.

Zasedání bylo ukončeno v 20:48 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 25. března 2014.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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