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Zápis
ze 44. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 22. května 2014 od 19:30 hodin

v myslivecké klubovně ve Bzové

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

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 v souladu s informací o konání zasedání, zveřejněnou na úřední desce a elektronické úřední desce od 
15. května do 22. května 2014. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Marcela Fialu a Josefa Mareše, 
zapisovatelem bude Stanislav Šmejkal.

Usnesením č. 51/2014
zastupitelstvo schvaluje program 44. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Rozpočtové opatření 3/2014
  2. Protokol o kontrole – ČSSZ
  3. Oprava kanalizace ve Bzové na návsi
  4. Smlouva o dotaci – oprava požární nádrže
  5. Svoz velkoobjemového odpadu
  6. Plán investic – klubovna ve Bzové
  7. Různé, diskuse

Hlasování o předloženém návrhu programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

1. Rozpočtové opatření 3/2014

Starosta  připravil  rozpočtové  opatření  č.  3/2014.  Obec  získala  dotaci  na  volby do  Evropského  parlamentu  ve  výši  
21 000 Kč, tyto prostředky byly rozděleny na příslušné výdaje. Dále obec získala dotaci 107 000 Kč na opravu požární 
nádrže. Dalším zvýšením příjmů i výdajů je 100 000 Kč na platby DPH. Banka snížila úrokové sazby, příjmy jsou sníženy 
o 3 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny na vyhotovení pasportu kanalizace Běleč (20 000 Kč), EZS pro objekt hasičárny a 
garáží (37 000 Kč), sportovní hadice (15 000 Kč), příspěvky občanským sdružením (4 000 Kč), územní plán (40 000 Kč), 
nákup  pozemků  ve  Bzové  (100 000 Kč)  a  svoz  odpadů  (10 000 Kč).  Výdaje  byly sníženy v  položkách prostor  pro 
kontejnery Bzová  (100 000 Kč), příspěvky sdružením (2 000 Kč) a rezerva rozpočtu (20 000 Kč).

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 228 000,00 Kč
4111 Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR + 21 000,00 Kč
4122 Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 107 000,00 Kč

6399 2222 Ostatní finanční operace Vrácení daní a nadměrné odpočty DPH + 100 000,00 Kč
Paragraf Položka Snížení příjmů celkem - 3 000,00 Kč

6310 2141 Peněžní ústavy Příjmy z úroků - 3 000,00 Kč
Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 349 109,00 Kč

2310 5169 Pitná voda Nákup ostatních služeb + 2 500,00 Kč
2310 5179 Pitná voda Ostatní nákupy jinde nezařazené + 17 500,00 Kč
3419 5137 Tělovýchovná činnost Drobný hmotný majetek + 15 000,00 Kč
3419 5229 Tělovýchovná činnost Příspěvky občanským sdružením + 4 000,00 Kč
3635 5179 Územní plánování Ostatní nákupy jinde nezařazené + 40 000,00 Kč
3639 6130 Komunální služby Nákup pozemků + 100 000,00 Kč
3722 5169 Komunální odpad Nákup ostatních služeb + 10 000,00 Kč
6117 5019 Volby do Evr. parlamentu Refundace platů + 5 000,00 Kč
6117 5021 Volby do Evr. parlamentu Osobní náklady + 7 500,00 Kč
6117 5039 Volby do Evr. parlamentu Refundace pojistného + 1 700,00 Kč
6117 5139 Volby do Evr. parlamentu Nákup materiálu + 6 140,00 Kč
6117 5175 Volby do Evr. parlamentu Pohoštění + 660,00 Kč
6171 5137 Místní správa Drobný hmotný majetek + 37 000,00 Kč
6399 5362 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 100 000,00 Kč
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Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 122 000,00 Kč
3725 6121 Separovaný odpad Budovy, stavby - 100 000,00 Kč
4356 5223 Denní stacionáře a centra Neinvestiční transfery církvím - 2 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 20 000,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
3419 5137 Tělovýchovná činnost Drobný hmotný majetek + 2 109,00 Kč
3419 5169 Tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb - 2 109,00 Kč
3631 5171 Veřejné osvětlení Opravy a udržování + 3 650,00 Kč
3631 6121 Veřejné osvětlení Budovy, stavby - 3 650,00 Kč

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

Usnesením č. 52/2014
zastupitelstvo  obce  schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  3/2014  –  zvýšení  příjmů  o  228 000 Kč,  snížení  příjmů  o 
3 000 Kč, zvýšení výdajů o 347 000 Kč, snížení výdajů o 122 000 Kč a změny ve výdajích v rámci paragrafů  ve výši 
5 759 Kč.

2. Protokol o kontrole – ČSSZ

Okresní správa sociálního zabezpečení Tábor provedla kontrolu plnění povinností. Závěr – nebyly zjištěny nedostatky.

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

Usnesením č. 53/2014
zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol č. 210/14/339 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění.

Starosta informoval o proběhlé kontrole hospodaření z krajského úřadu.

3. Oprava kanalizace ve Bzové na návsi

Jan Kvítek se starostou připravili po poslední záplavě plán na opravu kanalizace tak, aby se vyřešily opakované problémy 
s odtokem vody. Oprava kanalizace by měla stát cca 130 000 Kč.

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

Usnesením č. 54/2014
zastupitelstvo obce schvaluje vypsání poptávky na provedení opravy kanalizace ve Bzové u č.p. 8.

4. Smlouva o dotaci – oprava požární nádrže

Jihočeský kraj poslal návrh smlouvy o poskytnutí dotace na opravu požární nádrže (107 000 Kč).

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

Usnesením č. 55/2014
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/1136/2014, reg. č. 23-02-019.

5. Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz velkoobjemového odpadu může proběhnout 9.–16. června 2014 v Bělči, 16.–23. června 2014 ve Bzové.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením č. 56/2014
zastupitelstvo obce schvaluje objednávku svozu velkoobjemového odpadu týden v Bělči a týden ve Bzové.

6. Plán investic – klubovna ve Bzové

Starosta  připravil  návrh kupní  smlouvy na pozemek ve Bzové a  spolu s  občany připravuje  osazení  dětského hřiště.  
Zároveň získal od Jana Kořenského nabídku na projekt dřevostavby.  Proběhla dlouhá diskuse o klubovně ve Bzové, 
možnostech jejího financování a zda půjde o stavbu zděnou či dřevěnou.

Starosta se pokusil vyvrátit mýty o klubovně a investicích ve Bzové. Klubovna sice získala podporu 55% občanů Bzové,  
kteří v anketě zaškrtli „určitě ano“, ale celková podpora dosáhla pouze 67%, což investici do klubovny řadilo až na třetí  
místo mezi projekty podpořené občany Bzové. Je tedy mýtem, že klubovna ve Bzové byla v anketě absolutní prioritou.  
Starosta na dřívější žádost občanů Bzové připravil přehled investic a rozdělil je na ty, které byly určeny pro obě sídla, pro 
Běleč a pro Bzovou. Z tohoto přehledu vyplývá, že celkově bylo proinvestováno (vč. předpokladu roku 2014) cca 14,1  
mil.  Kč,  z  toho z  vlastních zdrojů,  tj.  po odpočtu dotací,  9,15 mil.  Kč a  po přepočtu na obyvatele  bylo pro Běleč  
proinvestováno z vlastních prostředků cca 39 tis. Kč/obyvatele, ve Bzové cca 70 tis. Kč/obyvatele. Je tedy mýtem, že  
obec  investuje  pouze  v  Bělči.  Třetím  mýtem  je  slib  zastupitelstva,  že  postaví  klubovnu  i  bez  dotací.  Tento  slib 
zastupitelstvo nikdy nedalo a vždy předpokládalo, že se klubovna postaví za pomoci dotací. Přes všechny tyto mýty za  
sebe starosta navrhl klubovnu postavit i bez dotací.

Zároveň upozornil  na omezené zdroje,  které může obec věnovat  na investice.  I když je finanční  situace obce Běleč  
relativně  dobrá,  je  nutno  dlouhodobě  rozplánovat  investice  poměrně  na  jednotlivé  aktivity  a  do  jednotlivých  sídel.  
Připomněl, že pokud se provede velká investice ve Bzové, budou další investice směřovány spíše do Bělče a naopak.

Jan  Kvítek  navrhl,  že  nechá  posoudit  možnosti  a  ocenění  dřevostavby  a  zděné  stavby.  Zastupitelstvo  se  dohodlo 
zarezervovat peníze pro stavbu klubovny a tím umožnit dokončení odkupu pozemku a spustit projektování klubovny.

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

Usnesením č. 57/2014
zastupitelstvo  obce  schvaluje  zablokování  1,5  mil.  Kč  v  rozpočtu  pro  výstavbu  klubovny  ve  Bzové,  z  toho 
400 tis. Kč v roce 2014 a 1,1 mil. Kč v roce 2015.

Do  konce  týdne  odsouhlasí  Pavel  Rychlý  kupní  smlouvu  na  pozemek,  v  pátek  pošle  starosta  Janu  Kvítkovi  studii 
klubovny, v neděli dodají občané Bzové starostovi požadavky na herní prvky na dětské hřiště, 3. června bude k  dispozici 
srovnání dřevostavby a zděné stavby, ve čtvrtek 5. června bude příští zasedání zastupitelstva obce, kde bude na programu 
odkup pozemku pro klubovnu, zadání projektu a výběr dodavatele dětského hřiště.

7. Různé, diskuse

Bod neobsahoval žádný návrh.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:01 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 26. května 2014.

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

starosta, zapisovatel

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

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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