
Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

Zápis
z 50. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 28. srpna 2014 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

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

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:32 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné  
s návrhem  programu,  zveřejněném  na  úřední  desce  a  elektronické  úřední  desce  od  21. srpna  do  28. srpna  2014. 
Předsedající určil ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Jaroslava Čecha a Josefa Mareše.

Usnesením č. 93/2014
zastupitelstvo obce schvaluje program 50. zasedání Zastupitelstva obce Běleč.
  1. Rozpočtové opatření
  2. Výběr dodavatele – úprava nivelity místní komunikace
  3. Různé, diskuse

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

1. Rozpočtové opatření

Starosta připravil rozpočtové opatření 9/2014. 

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 5 000,00 Kč
3313 2111 Kino Tržby za vstupné + 5 000,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 62 500,00 Kč
3392 5169 Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb + 5 000,00 Kč
3745 5171 Péče o vzhled obcí Opravy a udržování + 10 000,00 Kč
2321 5169 Odvádění odpadních vod Nákup ostatních služeb + 10 200,00 Kč
2321 5179 Odvádění odpadních vod Ostatní nákupy jinde nezařazené + 17 300,00 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí Nákup ostatních služeb + 20 000,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 57 500,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 30 000,00 Kč
2310 5179 Pitná voda Ostatní nákupy jinde nezařazené - 17 500,00 Kč
2310 5169 Pitná voda Nákup ostatních služeb - 10 000,00 Kč

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

Usnesením č. 94/2014
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 9/2014 – zvýšení příjmů o 5 000 Kč, zvýšení výdajů o 62 500 Kč,  
snížení výdajů o 57 500 Kč.

2. Výběr dodavatele – úprava nivelity místní komunikace

Ve středu 27. srpna 2014 v 12:00 byla uzávěrka příjmu nabídek do výběrového řízení na zakázku „Úprava nivelity místní  
komunikace“. Přihlásilo se pět firem – SWIETELSKY stavební s.r.o., Vialit Soběslav spol. s r.o., CHALIŠ spol. s r.o.,  
RECTA s.r.o.  a  Vlastimil  Barvínek.  Starosta  jmenoval  komisi  pro  otevírání  obálek  a  hodnocení  nabídek  ve  složení  
Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Jaroslav Čech, Pavel Krejčí a Pavel Rychlý. Komise otevřela obálky a pročetla jednotlivé  
nabídky. Komise nabídky posoudila a shledala, že jedna z nich neodpovídá požadavkům. Nabídky firem Vialit Soběslav 
spol. s r.o. a CHALIŠ spol. s r.o. obsahovaly nesprávný, byť úplný soupis prací. Nabídka firmy RECTA s.r.o. obsahovala  
nesprávný a neúplný soupis prací, proto byla vyřazena. Celková nabídnutá cena nejvýhodnější nabídky od firmy Vlastimil 
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Barvínek  je  485.227 Kč  včetně  DPH.  Další  hodnocenými  nabídkami  byly  nabídky  od  firem CHALIŠ  spol.  s  r.o. 
(555.587 Kč), SWIETELSKY stavební s.r.o. (679.446 Kč) a Vialit Soběslav spol. s r.o. (692.241 Kč).  Komise navrhuje 
zastupitelstvu nabídku společnosti Vlastimil Barvínek přijmout a uzavřít smlouvu.

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

Usnesením č. 95/2014
zastupitelstvo obce schvaluje  v zakázce „Úprava nivelity místní komunikace“ jako vítěznou nabídku společnosti  
Vlastimil Barvínek, IČ 40729729 a schvaluje uzavření smlouvy na celkovou cenu 485 227 Kč vč. DPH.

3. Různé, diskuse

Michal  Mareš  a  Jana  Fialová  požádali  obec  o  připojení  připravovaného domu na  obecní  vodovod.  Zastupitelstvo  s 
připojením souhlasí.

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

Usnesením č. 96/2013
zastupitelstvo obce schvaluje napojení připravovaného rodinného domu na parcele KN 1640/1 v Bělči do obecního 
veřejného vodovodu.

S ohledem na probíhající jednání s majiteli pozemků a ne rozhodnutí minulého zastupitelstva obce navrhl opakovaně  
starosta vykupovat od majitelů pozemků pod silnicí Běleč – Bzová i pozemky pod dalšími komunikacemi.

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

Usnesením č. 97/2013
zastupitelstvo obce schvaluje výkupy pozemků pod komunikacemi Běleč – Šelmberk a Běleč – Staniměřice za  
podmínek, za kterých se vykupují pozemky pod komunikací Běleč -Bzová.

Ing.  Naděžda  Hájková,  firma  KH mosty poslal  obci  nabídku  na  vypracování  kompletní  projektové  dokumentace  a  
autorského  dozoru  na  most  pod  Šelmberkem.  Starosta  navrhuje  nabídku  přijmout.  Pavel  Rychlý  navrhl  přesunout  
rozhodnutí  na  nové  zastupitelstvo.  Starosta  oponoval,  že  pokud  rozhodneme  o  zadání  projektu  počátkem prosince, 
budeme mít napnuté termíny v příštím roce, protože na podzim musí most stát a 31. prosince musí být kompletně hotový.

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

Usnesením č. 98/2014
zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Ing. Naděžda Hájková na zpracování inženýrsko-projekční práce na 
akci Obnova mostu Běleč za cenu 285.560 Kč včetně DPH.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:40 hodin.

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

starosta, zapisovatel

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

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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