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Zápis
ze 47. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného v pondělí 30. června 2014 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

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 
24. června do 30. června 2014. Předsedající určil ověřovateli zápisu ze zasedání Marcela Fialu a Rudolfa Šedivého.

Usnesením č. 73/2014
zastupitelstvo obce schvaluje program 47. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:
  1. Rozpočtové opatření 4/2014
  2. Rozpočtové opatření 5/2014
  3. Účetní závěrka Obce Běleč za rok 2013
  4. Závěrečný účet Obce Běleč za rok 2013
  5. Vpusť do kanalizace v Bělči
  6. Různé, diskuse

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

1. Rozpočtové opatření 4/2014

Vzhledem k nutnosti uhradit nákup materiálu pro veřejná prostranství využil starosta zplnomocnění zastupitelstvem obce 
ze dne 30. září 2013, číslo usnesení 78/2013 a schválil rozpočtové opatření 4/2014. Rozpočtové opatření řeší výhradně  
nezbytný přesun prostředků v rámci paragrafu Péče o vzhled obcí ve výši 9 210 Kč. Na nákup materiálu byly přesunuty 
prostředky z položky stroje.

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obcí Nákup materiálu + 9 210,00 Kč
3745 6122 Péče o vzhled obcí Stroje, přístroje a zařízení - 9 210,00 Kč

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

Usnesením č. 74/2014
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 4/2014 – změny ve výdajích v rámci paragrafů v částce 9 210 Kč.

2. Rozpočtové opatření 5/2014

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 177 800,00 Kč
4122 Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 41 000,00 Kč
4122 Přijaté transfery Investiční přijaté transfery od krajů + 110 000,00 Kč

3745 3113 Péče o vzhled obcí Příjmy z prodeje hmotného dlouh. majetku + 26 800,00 Kč
Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 177 800,00 Kč

2321 5171 Odvádění odpadních vod Opravy a udržování + 110 000,00 Kč
3313 5137 Kino Drobný hmotný majetek + 3 500,00 Kč
3313 5139 Kino Nákup materiálu + 1 800,00 Kč
3313 5169 Kino Nákup ostatních služeb + 11 500,00 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí Nákup ostatních služeb + 9 000,00 Kč
3745 5171 Péče o vzhled obcí Opravy a udržování + 1 000,00 Kč
5512 5137 Požární ochrana Drobný hmotný majetek + 41 000,00 Kč
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Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
2310 5137 Pitná voda Drobný hmotný majetek + 3 300,00 Kč
2310 5139 Pitná voda Nákup materiálu + 5 000,00 Kč
2310 5171 Pitná voda Opravy a udržování - 8 300,00 Kč
3744 5171 Protipožární ochrana Opravy a udržování + 150 000,00 Kč
3744 6121 Protipožární ochrana Budovy, stavby - 150 000,00 Kč

Starosta připravil rozpočtovou změnu č. 5/2014. Do rozpočtu byly zahrnuty dotace na dovybaveni JSDHO (41 000 Kč) – 
do příjmů i  do výdajů,  dotace na snížení  nivelity (110 000 Kč) a  příjmy z  prodeje zahradního traktoru (26 800 Kč). 
Výdaje byly navíc navýšeny o opravu kanalizace ve Bzové (110 000 Kč), letní kino (16 800 Kč) a péči o vzhled obcí 
(10 000 Kč). V rámci paragrafů byly přesunuty výdaje na pitnou vodu, oprava požární nádrže byla označena jako oprava.

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

Usnesením č. 75/2014
zastupitelstvo  obce  schvaluje  rozpočtové  opatření  5/2014  –  zvýšení  příjmů i  výdajů  o  177 800  Kč,  změny  ve 
výdajích v rámci paragrafů v částce 158 300 Kč.

3. Účetní závěrka Obce Běleč za rok 2013

Starosta připravil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2013.

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

Usnesením č. 76/2013
zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Běleč za rok 2013.

4. Závěrečný účet Obce Běleč za rok 2013

Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2013. Při přezkumu hospodaření obce krajským úřadem 
byly objeveny drobné nedostatky v zaúčtování a závažnější nedostatky v pozdním schválením závěrečného účtu za rok  
2012. Starosta připravil návrh opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Návrh byl projednán.

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

Usnesením č. 77/2013
zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Běleč za rok 2013,
zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad,
zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Běleč za rok 2013.

5. Vpusť do kanalizace v Bělči

Ladislav Rašek na žádost místostarosty vypracoval nabídku na úpravu kanalizační vpusťi pod čp. 43 – vedle silnice  
II/137.  Celkové  náklady mají  činit  23.840  Kč.  Starosta  s  místostarostou  navrhují  nabídku  přijmout  a  vpusť  nechat 
přebudovat.

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

Usnesením č. 78/2014
zastupitelstvo obce schvaluje úpravu kanalizační vpusti pod čp. 43 u silnice II/137 za cenu 23.840 Kč, úpravu 
provede firma Ladislav Rašek.
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6. Různé, diskuse

Občané Bzové požádali o zapůjčení obecního stanu na celé léto s tím, že bude natrvalo postaven ve Bzové u tenisového  
kurtu. Zastupitelé nesouhlasí s trvalým umístěním, souhlasí s uskladněním ve Bzové s tím, že se bude stan na plánované  
akce půjčovat (např. akce příští a přespříští týden) a přes týden bude plachta uskladněna tak, aby ji nepoškozoval déšť a 
UV záření.

Občané požádali o urgování vyřezání křovin u mostu v Bělči kvůli rozhledovým podmínkám a posunutí značky před 
mostek – zúžená vozovka. Starosta bude kontaktovat SÚS.

Občané Bzové požádali o zakoupení basketbalové desky s tím, že si ji sami namontují, obec koupí pouze materiál.

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

Usnesením č. 79/2014
zastupitelstvo obce schvaluje nákup basketbalové desky a montážní materiál v ceně do 5 000 Kč.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:32 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 1. července 2014.

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

starosta, zapisovatel

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

ověřovatel zápisu

........................................
Rudolf Šedivý

ověřovatel zápisu

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

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