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Zápis
z 42. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:38 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že jsou přítomni 4 členové 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 
27. března do 4. dubna 2014. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Pavla Krejčího a Josefa Mareše, 
zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 24/2014
zastupitelstvo obce schvaluje program 42. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Příspěvky na kulturní a sportovní akce v roce 2014
  2. Příspěvky občanským sdružením na činnost
  3. Směrnice 2/2014 o zadávání veřejných zakázek
  4. Výběr dodavatele – zahradní traktor pro Běleč
  5. Výběr dodavatele – nábytek do klubovny
  6. Zabezpečení objektu garáží a hasičské zbrojnice
  7. Dostavba veřejného osvětlení u bytovky
  8. Opravy cest a komunikací
  9. Různé, diskuse

Hlasování o předloženém návrhu programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

1. Příspěvky na kulturní a sportovní akce v roce 2014

Zastupitelstvo připravilo seznam podpořených akcí z rozpočtu kultura a sport v roce 2014 a po diskusi s občany byl  
upraven do finální podoby. Během projednávání přišel Jaroslav Čech.

Babský bál Bzová 4 000 Kč Dětský den Bzová 2 000 Kč
Mezinárodní den žen 6 000 Kč Drakiáda 2 000 Kč
Den matek 4 000 Kč Mikulášská obchůzka 2 000 Kč
Stavění máje Běleč 2 000 Kč Vánoční besídka 2 000 Kč
Stavění máje Bzová 2 000 Kč Zájezd pro děti 15 000 Kč
Dětský karneval 4 000 Kč Zájezd pro dospělé 15 000 Kč
Taneční zábava 10 000 Kč Turnaj ve stolním tenise Běleč 5 000 Kč
Pouťová zábava + pouť v Bělči 5 000 Kč Nohejbalový turnaj Bzová 4 000 Kč
Malování na asfalt 2 000 Kč

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

Usnesením č. 25/2014
zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky na kulturní a sportovní akce pro rok 2014 v celkové výši 86.000 Kč.

2. Příspěvky občanským sdružením na činnost

Zastupitelstvo připravilo seznam podpořených sdružení pro rok 2014.  Na jednání navrhl starosta přidat  5.000 Kč na 
zakoupení lezecké stěny pro HZS Tábor prostřednictvím Mikroregionu Venkov.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením č. 26/2014
zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost organizacím:

Sbor dobrovolných hasičů Běleč ve výši 20.000 Kč,
Maškary – divadelní ochotnický spolek Běleč ve výši   4.000 Kč,
Myslivecké sdružení Běleč ve výši   4.000 Kč,
Sportovně střelecký klub Bzová ve výši   4.000 Kč,
Jezdecký klub Mladá Vožice ve výši   2.000 Kč,
Diakonie ČCE – středisko Rolnička ve výši 18.000 Kč,
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Venkov ve výši   5.000 Kč,

s tím, že v případě nacvičení nové hry bude spolku Maškary – ochotnický divadelní  spolek v Bělči  příspěvek 
zvýšen o 10.000 Kč na nákup kulis a příspěvek DSO Mikroregion Venkov je účelově vázán na nákup lezecké stěny.

Starosta navrhl poskytnout půjčku Občanskému sdružení MAS Krajina srdce na financování projektů ve výši 50.000 Kč.

Hlasování: pro 1, proti 4, zdržel se 0.
Usnesení bylo zamítnuto.

Usnesením č. 27/2014
zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí půjčky Občanskému sdružení MAS Krajina srdce ve výši 50.000 Kč.

3. Směrnice 2/2014 o zadávání veřejných zakázek

Starosta  připravil  novou  směrnici  pro  zadávání  veřejných  zakázek.  Po  loňských  zkušenostech  navrhl  upravit  
problematické pasáže a zvýšit hranici pro veřejné výběrové řízení na 250.000 Kč. Text směrnice byl na schůzi k dispozici.

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

Usnesením č. 28/2014
zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 2/2014 o zadávání veřejných zakázek.

4. Výběr dodavatele – zahradní traktor pro Běleč

Obec Běleč obdržela na základě poptávkového řízení 6 nabídek na dodávku zahradního traktoru pro Běleč. Nabídka 
společnosti Werco spol. s r. o. byla vyřazena, hodnoceno bylo 5 nabídek.

Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena včetně DPH Počet bodů Pořadí
3 MERXBAUER s.r.o. 240.790,00 100,00 1.
2 Jiří Holub 273.460,00   88,05 2.
4 DAŇHEL AGRO a.s. 544.500,00   44,22 3.
1 BONAS spol. s r.o. 548.266,00   43,92 4.
5 Antonín Folk 590.480,00   40.78 5.

Starosta navrhl vyhodnotit jako nejvýhodnější nabídku firmy MERXBAUER s.r.o. - koupit Traktor Wisconsin Bulldog 
W3676 za cenu 240.790 Kč. Starosta s místostarostou se seznámili s nabízeným strojem.

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

Usnesením č. 29/2014
zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele zahradního traktoru pro Běleč – společnost MERXBAUER s.r.o. s 
nabídkovou cenou 240.790 Kč a pověřuje starostu traktor zakoupit.

5. Výběr dodavatele – nábytek do klubovny

Obec Běleč obdržela na základě poptávkového řízení 5 nabídek na dodávku školního nábytku do klubovny pro děti a 
spolky. Všechny nabídky byly hodnoceny.
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Č. Uchazeč (název nebo jméno) Cena včetně DPH Počet bodů Pořadí
1 Ing. Bedřich Doležel 54.943,68 100,00 1.
4 AJAX CZ s.r.o. 58.378,00   94,12 2.
3 TechnoBank, s.r.o. 59.660,00   92,09 3.
5 NÁBYTEK HONZA s.r.o. 59.999,00   91,57 4.
2 Mgr. Břetislav Baar 60.642,00 90,60 5.

Starosta navrhl vyhodnotit jako nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Bedřich Doležel za cenu 54.943,68 Kč.

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

Usnesením č. 30/2014
zastupitelstvo  obce  schvaluje  výběr  dodavatele  školního  nábytku  pro  klubovnu  –  Ing.  Bedřich  Doležel  s 
nabídkovou cenou 54.943,68 Kč a pověřuje starostu nábytek zakoupit.

6. Zabezpečení objektu garáží a hasičské zbrojnice

Vzhledem k množícím se krádežím navrhuje zastupitelstvo zabezpečit objekt hasičské zbrojnice montáží bezpečnostních  
fólií a montáží elektronického zabezpečení.

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

Usnesením č. 31/2014
zastupitelstvo obce schvaluje montáž bezpečnostních fólií od firmy Roman Paukov v ceně do 8.000 Kč.

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

Usnesením č. 32/2014
zastupitelstvo obce schvaluje montáž elektronického zabezpečení od firmy Jiří Jenšík v ceně do 36.000 Kč.

7. Dostavba veřejného osvětlení u bytovky

Josef Mareš navrhl dobudovat veřejné osvětlení u čp. 43 (bytovka) – vykopat vedení zemí a osadit sloup dvěma svítidly –  
celkové zbývající náklady budou činit cca 42.400 Kč.

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

Usnesením č. 33/2014
zastupitelstvo obce schvaluje dobudování veřejného osvětlení u č.p. 43 v ceně do 43.000 Kč.

8. Opravy cest a komunikací

Zastupitelstvo projednalo seznam cest a komunikací, které lze opravit recyklátem z nabídky společnosti COLAS CZ.

9. Různé, diskuse

Pavel Rychlý navrhl zdigitalizovat videokazety s nahrávkami akcí v obci od Karla Písaříka. Přítomní s návrhem souhlasí.

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

Usnesením č. 34/2014
zastupitelstvo obce schvaluje digitalizace videokazet za cenu do 2.500 Kč.
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Starosta navrhl rozhodnout o zavlažování na hřišti v Bělči v ceně cca 120.000 Kč. Zastupitelé jsou zajedno v tom, že jde o 
zbytečně vysokou cenu.

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

Usnesením č. 35/2014
zastupitelstvo obce zamítá zakoupení zavlažovacího systému pro hřiště v Bělči za cenu cca 120.000 Kč.

Na základě  požadavku občanů připravila  společnost  COMPAG Votice  s.r.o.  ve  spolupráci  s  obcí  návrh  dodatku  ke 
smlouvě, který zajistí celoroční 14denní svoz komunálního odpadu.

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

Usnesením č. 36/2014
zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2/2014 se společností COMPAG Votice s.r.o. - navýšení roční 
ceny o 10.143 Kč vč. DPH.

Občanské sdružení  MAS Krajina srdce zapojilo Obec Běleč do projektu „Z pohádky do pohádky“,  v rámci kterého 
vystaví v obcích dřevěné sochy. V rámci projektu obec zaplatí 10% ceny díla a věnuje dřevo na výrobu.

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

Usnesením č. 37/2014
zastupitelstvo obce schvaluje instalaci dřevěných soch a využití 1 ks dubu v Bažantnici pro účely projektu MAS 
Krajina srdce.

Provozovatel vodovodu řeší problém vypouštění odpadních vod a zajištění povolení a zajistil nabídku na vypracování 
pasportu kanalizace v Bělči. Starosta navrhuje nechat pasport zpracovat.

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

Usnesením č. 38/2014
zastupitelstvo obce schvaluje pořízení pasportu kanalizace Běleč od VaK projekt s.r.o. v ceně 27.350 Kč.

Pavel Rychlý upozornil  na špatný stav nástěnky ve Bzové. Z diskuse vyplynulo následující:  Pavel Krejčí odmontuje  
bednu na obědy a Pavel Rychlý nástěnku natře.

Proběhla dlouhá debata o financování projektů ve Bzové. Z dvouhodinové diskuse zapisovatel vybral jen nejdůležitější 
závěry.  V nejbližší  době zajistí  starosta s Pavlem Rychlým odprodej  pozemku pro klubovnu a dětské hřiště,  starosta 
připraví  poptávku na dětské hřiště  a  do konce května připraví  analýzu rozpočtu a možnosti  financování  Bzovských  
projektů. Všechny ostatní projekty ve Bzové se prozatím pozastavují, prioritu má podle přítomných občanů klubovna.

Zasedání bylo ukončeno v 23:56 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 10. dubna 2014.

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

starosta, zapisovatel

........................................
Pavel Krejčí

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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