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Zápis
ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 5. června 2014 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) ve 20:03 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 
30. května do 5. června 2014. Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Jaroslava Čecha a Pavla Krejčího.

Usnesením č. 58/2014
zastupitelstvo schvaluje program 45. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

  1. Smlouva o dotaci – dovybavení JSDHO
  2. Žádost o dotaci – most Šelmberk
  3. Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti – pozemek Bzová
  4. Projednání stavby klubovny ve Bzové
  5. Různé, diskuse

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

1. Smlouva o dotaci – dovybavení JSDHO

Jihočeský kraj poslal návrh smlouvy o poskytnutí dotace na dovybavení zásahové jednotky (41.000 Kč).

Pavel Rychlý se dotazoval, zda je nutné dovybavovat jednotku a kolik činí spoluúčast. Spoluúčast je 30% což znamená 
minimálně 17 571 Kč.

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

Usnesením č. 59/2014
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/1651/14, reg. č. 24-02-029/14.

2. Žádost o dotaci – most Šelmberk

Starosta připravil investiční záměr na výstavbu mostu přes řeku Blanici. Celkové náklady předpokládá záměr ve výši  
3 988 160 Kč a předpokládá výstavbu 10 m dlouhého a 5 m širokého mostu na místě mostu současného.

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

Usnesením č. 60/2014
zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr na výstavbu mostu pod Šelmberkem.

Starosta dále připravil žádost o dotaci ve výši 3 390 000 Kč, spolufinancování obce ve výši 598 224 Kč.

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

Usnesením č. 61/2014
zastupitelstvo  obce  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  programu  obnovy  místních  komunikací  ze  státního 
rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy ve výši 3 390 000 Kč (celkový rozpočet projektu 3 988 160 Kč).
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3. Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti – pozemek Bzová

Starosta a Pavel Rychlý připravili kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti na pozemky pro klubovnu ve Bzové.  
Smlouva je k dipozici na jednání.

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

Usnesením č. 62/2014
zastupitelstvo  obce  schvaluje  kupní  smlouvu  na  pozemek,  smlouvu  o  zřízení  služebnosti  s  Pavlem  Rychlým 
– celková částka plnění je 91 600 Kč za části pozemků 968/3 a 968/4 dle geometrického plánu 38/2013 o celkové 
výměře 916 m2.

4. Projednání stavby klubovny ve Bzové

Jan Kvítek připravil srovnání stavby zděné a dřevostavby, dřevostavba vyjde o cca 500 000 Kč dráž.

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

Usnesením č. 63/2014
zastupitelstvo  obce  schvaluje  výstavbu  zděné  stavby  a  pověřuje  starostu  zadat  vypracování  projektové 
dokumentace dle zpracované studie.

5. Různé, diskuse

Žádný podnět nebyl předložen.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:16 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 7. června 2014.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

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

ověřovatel zápisu

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

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